
N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๓๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๕๙, ๖๐ และมาตรา  ๖๐/๑ 

จึงแตงตั้งให  นางสาวจิราพร  มันกระโทก  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ภูหลวง  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน)  ปฏิบัติราชการแทน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติในงานท่ีเก่ียวกับการใหบริการประชาชนและ    
ลงนามในหนังสือราชการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ยกเวนการอนุมัติใหเบิกจายเงินงบประมาณ  และงานบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง 

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และ 
ใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน   

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๒๐๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๙,  ๖๐  และมาตรา  ๖๐/๑  จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  
กรณีไปราชการ  ลาหยุดราชการ  ติดภารกิจ  หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  ตามลําดับ  ดังนี้ 

๑. นางสุรักษา หวานสูงเนิน ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 
๒. นางอัจฉรา  แสวงผล  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

ใหมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ท่ีไมขัดตอระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับและหนังสือสั่งการท่ียึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  ยกเวนการอนุมัติใหเบิกจายงบประมาณ  และ   
งานบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง  โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด   
อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๓๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๙,  ๖๐  และมาตรา  ๖๐/๑  จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง  กรณีท่ีไปราชการ  ลาหยุดราชการ  ติดภารกิจหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  ตามลําดับ  
ดังนี้ 

๑.  นางสาวศิริลักษณ กับกระโทก ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๒.  นางสาวพรพรรณ แสงมณี  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ 

ใหมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ท่ีไมขัดตอระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับและหนังสือสั่งการท่ียึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  
อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๓๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๙,  ๖๐  และมาตรา  ๖๐/๑  จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองคลัง  องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  กรณีท่ีไปราชการ  ลาหยุดราชการ  ติดภารกิจหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  ตามลําดับ  
ดังนี้ 

๑.  นางสาวก่ิงแกว  จรจังหรีด ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
๒.  นางงามเพ็ญ  เฉียงจะโปะ ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

ใหมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ท่ีไมขัดตอระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับและหนังสือสั่งการท่ียึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  
อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๔๙๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองชาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๙,  ๖๐  และมาตรา  ๖๐/๑  จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองชาง  องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  กรณีท่ีไปราชการ  ลาหยุดราชการ  ติดภารกิจหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได  ดังนี้ 

๑.  ให  นายกมล  ธนพงศพันธุ  ตําแหนง  นายชางโยธาอาวุโส  เลขท่ีตําแหนง  ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  
เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองชาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ใหมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ท่ีไมขัดตอระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับและหนังสือสั่งการท่ียึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  
อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๑๙  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๕๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๙,  ๖๐  และมาตรา  ๖๐/๑  จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  กรณีตําแหนงวางและไมมีผูดํารงตําแหนง  ดังนี้ 

๑. ให  นางสาวจิราพร  มันกระโทก  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง             
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน)  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ใหมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ท่ีไมขัดตอระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับและหนังสือสั่งการท่ียึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  โดยใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  
อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๓๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ท่ี  ๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  
ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๙,  ๖๐  และมาตรา  ๖๐/๑  จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร  
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  กรณีท่ีไปราชการ  ลาหยุดราชการ  ติดภารกิจ  หรือไมสามารถปฏิบัติ
ราชการได  ดังนี้ 

๑. นางสาวจิราพร  มันกระโทก  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
(นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน)  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

ใหมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  ท่ีไมขัดตอระเบียบ  กฎหมาย  
ขอบังคับและหนังสือสั่งการท่ียึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน  โดยใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด  
อยาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการได  และใหยกเลิกคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนท่ีขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้  โดยใหใชคําสั่งนี้แทน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป  จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N:D:W/งานบุคคล/บันทึกขอความ 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

ท่ี  225/๒๕๖1 
เรื่อง การกําหนดงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
…………………………………. 

เพ่ือใหการบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปดวยความรวดเร็ว  คลองตัว  
รวมท้ังเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  จึงมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบของ    
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ในการกํากับดูแล
และชวยเหลือการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน  โดยแบงงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 

1. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานสวัสดิการและการสงเคราะห  (การจายเบี้ยยังชีพ) 
3. งานบริหารงานการศึกษา 
4. งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ  จ.ส.ต. เชาว  เกิดมงคล  ตําแหนง  รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลภูหลวง  ลําดับท่ี  1 
1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานสงเสริมการเกษตร 
4. งานสวัสดิการและการสงเคราะห  (การจายเบี้ยยังชีพ) 
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ  นายบุญชวย  กระจายกิ่ง  ตําแหนง  รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลภูหลวง  ลําดับท่ี  2 
1. งานสวัสดิการและการสงเคราะห  (การจายเบี้ยยังชีพ) 
2. งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
3. งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ  นายวันชัย  แนบสําโรง  ตําแหนง  เลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  

ชวยเหลือการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ตามงานท่ีไดรับมอบหมายขางตนและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  รวมท้ังรายงานปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ภูหลวง  ทราบทุกสามสิบวัน 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 

  สั่ง   ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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