
 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
ที่  138  /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด 
............................................................... 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการสั่งการ การขออนุญาต การขออนุมัติ ในเรื่องเก่ียวกับการบริการประชาชนโดยตรง และเป็นไป
ตามนโยบายที่นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  อาศัยอ านาจความใน มาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 59 และ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕3๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕45 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕55 ข้อ 245  จึงตั้งแต่งให้รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส านักปลัด ดังนี้ 

   นางสาวชรินทร์ทิพย์  อิ้วจันทึก  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
      เลขที่ต าแหน่ง 62-3-01-3101-001 
 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจเช่นเดียวกับหัวหน้า
ส านักปลัด ในระหว่างรักษาราชการแทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   18   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

   สั่ง ณ วันที่  18   เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

     

 

(นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
ที่  139 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
............................................................... 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการสั่งการ การขออนุญาต การขออนุมัติ ในเรื่องเก่ียวกับการบริการประชาชนโดยตรง และเป็นไป
ตามนโยบายที่นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  อาศัยอ านาจความใน มาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 59 และ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕3๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕45 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕55 ข้อ 245  จึงตั้งแต่งให้รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองช่าง ดังนี้ 
                     1. นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา    ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                           (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
                 เลขที่ต าแหน่ง 62-3-00-1101-002 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจเช่นเดียวกับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ในระหว่างรักษาราชการแทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    18   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

   สั่ง ณ วันที่   18    เดือนเมษายน พ.ศ.  ๒๕๖5 

     

 

(นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 
 
 
 



    

   

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
ที่  140  /256๕ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
............................................................... 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการสั่งการ การขออนุญาต การขออนุมัติ ในเรื่องเก่ียวกับการบริการประชาชนโดยตรง และเป็นไป
ตามนโยบายที่นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  อาศัยอ านาจความใน มาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 59 และ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕3๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕45 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕55 ข้อ 245  จึงตั้งแต่งให้รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ 

   นางสาวขนิษฐา  คงเสือ   ต าแหน่ง ครู ศค.1    เลขที่ต าแหน่ง 62-3-08-6600-032     

  ให้เป็นรักษาราชการแทน กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือ
มีอ านาจเช่นเดียวกับ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระหว่างรักษาราชการแทน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  18 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

   สั่ง ณ วันที่ 18  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5  

    

 

(นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 
 
 

 



 
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
ที่  151  /256๕ 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
............................................................... 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการสั่งการ การขออนุญาต การขออนุมัติ ในเรื่องเก่ียวกับการบริการประชาชนโดยตรง และเป็นไป
ตามนโยบายที่นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นอันก่อให้เกิด
ผลดีต่อทางราชการ กรณีท่ีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  อาศัยอ านาจความใน มาตรา 15  วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕45 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง พ.ศ.๒๕55 ข้อ 244 และข้อ 246  จึงตั้งแต่งให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ดังนี้ 

   นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
                 เลขที่ต าแหน่ง 62-3-00-1101-002 
  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด 
หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย  หรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   2  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 

   สั่ง ณ วันที่   2  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

     

 

(นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 

 
 
 

 



 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


