
     
   
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
ที ่ 221/2564 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราขการ 
------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้มีคำสั่งที่ 176/2564 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการสั่งการ ควบคุม และติดตาม
ประเมินผลโดยชัดเจน และเพ่ือความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  
(ก.อบต.จ. สกลนคร)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล       
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545  จึงแก้ไขคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ที่ 717/2562 ลงวันที่  2 ตุลาคม  2563 
และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละสายงาน            
ตามโครงสร้างส่วนราชการ ในกรณีเพ่ือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ     
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวในกรณี ดังนี้ 

ตำแหน่งที่มอบอำนาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-2101-001 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวชยาภา  รกิำแง 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4101-001 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3102-001 

งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

นางสาววิมล  คำศรีพล 
ตำแหน่ง นักวิ เคราะห์นโยบายแลแผน
ชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

นางสาวธัญเทพ  ทองส่งโสม 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3801-001 
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ตำแหน่งที่มอบอำนาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

 
งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

นายณะลาฤทธิ์  แสงสิทธิ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4805-001 

 งานบริการสาธารณสุข 

นางสาววิมล  คำศรีพล 
ตำแหน่ง นักวิ เคราะห์นโยบายแลแผน
ชำนาญงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-2101-001 
งานบริหารการศึกษา 

นางสาวสราญรัตน์  บุ่งเสน่ห์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-08-3803-001 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขทีต่ำแหน่ง  

56-3-04-2101-001 

งานการเงินและบัญชี 
นางสาวณัฏฐ์วรันธร  คำศรีพล 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-3201-001 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นายอดิเทพ  ทิพย์สิงห์ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4204-001 

งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และพัสดุ 

นางลดาวัลย์  คุ้มหินลาด 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4203-001 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
เลขที่ตำแหน่ง  

62-3-04-2103-001 

งานก่อสร้าง 
นายประสิทธิ์  ภูแพง 
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-05-4701-001 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

นายประสิทธิ์  ภูแพง 
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-05-4701-001 

  ทั้งนีต้ั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
  
    สั่ง  ณ  วันที่   หลังวันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

    (นางสาวณชิพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 



 
   
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
ที ่ 717/2563 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 
------------------------------- 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการ
สั่งการ  ควบคุม และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพ่ือความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกรณี
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้   จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ
มาตรา  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จ. สกลนคร)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545 จึงแก้ไขคำสั่งองค์การบริหารส่วน    
ตำบลหลุบเลา ที่ 660/2562  ลงวันที่  24 ธันวาคม  2562  และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละสายงาน            
ตามโครงสร้างส่วนราชการ ในกรณีเพ่ือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ     
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวในกรณี ดังนี้ 

ตำแหน่งที่มอบอำนาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-2101-001 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาววัลภา  ริกำแง 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4101-001 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3102-001 

งานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

นางสาววิมล  คำศรีพล 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

นางสาวธัญเทพ  ทองส่งโสม 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3801-001 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

นายณะลาฤทธิ์  แสงสิทธิ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4805-001 
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ตำแหน่งที่มอบอำนาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

 งานบริการสาธารณสุข 

นางสาววิมล  คำศรีพล 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนชำนาญ
การ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-2101-001 
งานบริหารการศึกษา 

นางสาวสราญรัตน์  บุ่งเสน่ห์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-08-3803-001 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขทีต่ำแหน่ง  

56-3-04-2101-001 

งานการเงินและบัญชี 
นางสาวณัฏฐ์วรันธร  คำศรีพล 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-3201-001 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นางอรอุมา  ขวัญเมือง 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4204-001 

งานทะเบียนทรัพย์สิน 
และพัสดุ 

นางลดาวัลย์  คุ้มหินลาด 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4203-001 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
เลขที่ตำแหน่ง  

62-3-04-2103-001 

งานก่อสร้าง 
นายประสิทธิ์  ภูแพง 
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-05-4701-001 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

นายประสิทธิ์  ภูแพง 
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-05-4701-001 

  ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
  
    สั่ง  ณ  วันที่   หลังวันที่ 2  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

    (นางสาวณชิพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
ที ่ 660 /2562 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 
------------------------------- 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการ
สั่งการ  ควบคุม และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพ่ือความเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกรณี
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ
มาตรา  25  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร  (ก.อบต.จ. สกลนคร)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545   

จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ในแต่ละสายงานตาม
โครงสร้างส่วนราชการ ในกรณีเพ่ือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ        
การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวในกรณี ดังนี้ 

ตำแหน่งท่ีมอบอำนาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-2101-001 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3102-001 

งานการเจ้าหน้าที่ 
นางสาวมณีรตัน์  ผลรักษา 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3102-001 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

นางสาววิมล  คำศรีพล 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 

งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

นางสาวธัญเทพ  ทองส่งโสม 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
เลขท่ีตำแหน่ง 56-3-01-3801-001 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

นายณะลาฤทธิ์  แสงสิทธิ์ 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4805-001 
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แหน่งที่มอบอำนาจ 
สายงาน/ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง ผู้รับมอบอำนาจ 

สายงาน/งาน ชื่อ-สกุล 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-2101-001 

งานบริการสาธารณสุข 

นางสาววิมล  คำศรีพล 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายแลแผน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 

งานบริหารการศึกษา 

นางสาวธีรกานต์  ดากาวงค์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-08-3803-001 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขทีต่ำแหน่ง  

56-3-04-2101-001 

งานการเงินและบัญชี 

นางสาวพิมพ์ปวีณ ์ คำศรีพล 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ
งาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4201-001 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
นางสาวณัฏฐ์วรันธร  คำศรีพล 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-3201-001 

งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

นางสาวพิมพ์ปวีณ ์ คำศรีพล 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4201-001 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
เลขที่ตำแหน่ง  

62-3-04-2103-001 
งานก่อสร้าง 

นางต้องใจ  ลาวัลย์ 
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขที่ตำแหน่ง 56-3-00-1101-002 

  ทั้งนี้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 
  
    สั่ง  ณ  วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

    (นางสาวณชิพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 
 
 
 
 


