
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีวิลัย 
ที ่ 659/ 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกอย่ำงอ่ืน 
…………………………………..……………… 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและในการลดขั้นตอนในการช่วยเหลือประชาชนและมีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตาม
การประเมินผลโดยชัดเจนและเพ่ือความเหมาสมแก่การปฏิบัติราชการตามระบบแท่ง  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๓๖ วรรคสี่, ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒), ข้อ ๒๔๑ และข้อ๒๔๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และให้พนักงานส่วน
ต าบลในส านักหรือกอง ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้แต่เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการในส านักหรือกองในส่วนราชการ นั้น อาจแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการหรือพนักงานส่วนต าบลในกองนั้นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการ
แทนก็ได้ ตามล าดับ ดังนี้ 
  
ที ่ ต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน 
1. หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ 47-3-01-2101-001 

นางนภาพร   ไชยโชค 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
เลขที่ 47-3-01-3102-001 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-001 

นางสาวปุริมปรัชญ์  ฉ่ ามณี 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-002 

3 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-05-2103-001 

นายปราการ  ธารศรี 
นายช่างโยธา อาวุโส 

เลขที่47-3-05-4705-001 
 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
เลขที่ 47-11-2105-001 

นางสาวกัลยานี   ทิวาพัฒน์ 
หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ 47-3-01-2101-001 
 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-14-2109-001 

นายปราการ  ธารศรี 
นายช่างโยธา อาวุโส 

เลขที่47-3-05-4705-001 
   



ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้
ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้อ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมี
อ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือ
ปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 
 

     สั่ง ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 

                    (นายสุรชัย    ศรีพล) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีวิลัย 
ที ่ 744/ 2563 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกอย่ำงอ่ืน 
…………………………………..……………… 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและในการลดขั้นตอนในการช่วยเหลือประชาชนและมีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตาม
การประเมินผลโดยชัดเจนและเพ่ือความเหมาสมแก่การปฏิบัติราชการตามระบบแท่ง  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๓๖ วรรคสี่, ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒), ข้อ ๒๔๑ และข้อ๒๔๒ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันจึงขอยกเลิกค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยที่ 659/2563ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563  เนื่องจากได้รับโอน(ย้าย)พนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยที่ 666/2563 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2563 และให้พนักงานส่วนต าบลในส านักหรือกอง ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้แต่
เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในส านักหรือกองในส่วนราชการ นั้น อาจแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการหรือพนักงานส่วนต าบลในกองนั้นที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ตามล าดับ ดังนี้ 
  
ที ่ ต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน 
1. หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ 47-3-01-2101-001 

นางนภาพร   ไชยโชค 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
เลขที่ 47-3-01-3102-001 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-001 

นางสาวปุริมปรัชญ์  ฉ่ ามณี 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-002 

3 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-05-2103-001 

นายปราการ  ธารศรี 
นายช่างโยธา อาวุโส 

เลขที่47-3-05-4705-001 
 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
เลขที่ 47-11-2105-001 

นางสาวกัลยานี   ทิวาพัฒน์ 
หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ 47-3-01-2101-001 
 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-14-2109-001 

นายชัยวัฒน์  บุญไชย 
ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

เลขที่ 47-05-2103-001 



  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งใด 
หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้อ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕63 
 

สั่ง ณ วันที่  23   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 

(นายสุรชัย    ศรีพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อควำม 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย            โทร  ๐-4303-0430 
ที่  รอ 86201.01/              วันที่   1    ตุลาคม   ๒๕๖3 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืน 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้ออกค าสั่ง ที่ 425/๒๕๖3 เรื่อง การมอบอ านาจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือความรวดเร็วในการตัดสินใจ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ  และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการ  คือ นางสาวเชาวลักษ์  สุขกันหา รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล เลขที่ต าแหน่ง  
๔๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ปฏบิัติหน้าที่ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในการสั่งการ การอนุญาต 
และการอนุมัติ ในกรณี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรแจ้งส าเนาค าสั่งแจ้งทุกส่วนทราบเพื่อถือปฏิบัติ 

 
            (ลงชื่อ................ ....................ผู้รายงาน 
                                                                                          (นางนภาพร  ไชยโชค) 
                                                                                            นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
     (ลงชื่อ)............. .............................. 
                                                          (นางสาวกัลยานี  ทิวาพัฒน์) 
                                                               หัวหนา้ส านักปลัด 

 

ความเห็นของ  ปลัด  อบต.                ค าสั่งของนายก อบต. 
.........................................................      ……………………………………………………….….. 
.........................................................                …………………………………………………………. 
 
(ลงชื่อ)......................................................                           (ลงชื่อ)..................... ....................................... 

(นายส าราญ  เวียงนนท์)                 (นายสุรชัย    ศรีพล) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 
 

 

                                 



  บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย             โทร  0-4303-0430 
ที่       รอ  ๘๖๒๐๑.๐๑/                                 วันที่   15  กรกฎาคม     2563 
เรื่อง    แจ้งมอบหมายงานในหน้าที่ 
เรียน   นางสาวเชาวลักษ์  สขุกันหา (รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 

เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์และความคล่องตัวในการรักษาราชการใน
ต าแหน่งหน้าที่  จึงแจ้งให้ท่านรับทราบค าสั่งดังกล่าว  และมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับ นางสาวเชาวลักษ์  
สุขกันหา  รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  เลขที่ต าแหน่ง  ๔๗-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในกรณี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

  
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้ส่งมอบหมายงาน 
                                               (นายส าราญ   เวียงนนท์) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 
 ข้าพเจ้า  นางสาวเชาวลักษ์  สุขกันหา    ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้รับทราบค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  
ที่ 425/๒๕63  ลงวันที่   15   กรกฎาคม    2563  เรื่อง  มอบอ านาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เรียบร้อยแล้ว  
 
 
 
                                            (ลงชื่อ)...................... ......................................ผู้รับมอบงาน 
                                                          (นางสาวเชาวลักษ์  สุขกันหา  ) 
                                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                          วันที่............. เดือน .......................................... พ.ศ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีวิลัย 
ที ่ 452/ 2564 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกอย่ำงอ่ืน 
…………………………………..……………… 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและในการลดขั้นตอนในการช่วยเหลือประชาชนและมีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตาม
การประเมินผลโดยชัดเจนและเพ่ือความเหมาสมแก่การปฏิบัติราชการตามระบบแท่ง  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๓๖ วรรคสี่, ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒), ข้อ ๒๔๑ และข้อ๒๔๒      แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันจึงขอยกเลิกค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยที่ 659/2563ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563  เนื่องจากได้รับโอน(ย้าย)พนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยที่ 666/2563 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2563 และให้พนักงานส่วนต าบลในส านักหรือกอง ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้แต่
เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในส านักหรือกองในส่วนราชการ นั้น อาจแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการหรือพนักงานส่วนต าบลในกองนั้นที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ตามล าดับ ดังนี้ 
  
ที ่ ต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน 
1. หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ 47-3-01-2101-001 

นางนภาพร   ไชยโชค 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
เลขที่ 47-3-01-3102-001 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-001 

นางสาวปุริมปรัชญ์  ฉ่ ามณี 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-002 

3 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-05-2103-001 

นายปราการ  ธารศรี 
นายช่างโยธา อาวุโส 

เลขที่47-3-05-4705-001 
 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
เลขที ่47-11-2105-001 

นางสาวกัลยานี   ทิวาพัฒน์ 
หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ 47-3-01-2101-001 
 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-14-2109-001 

นายชัยวัฒน์  บุญไชย 
ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

เลขที่ 47-05-2103-001 



  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งใด  
หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ 
แทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน 
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้อ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ 
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64 
 

สั่ง ณ วันที่  8   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 
 

(นายส าราญ   เวียงนนท์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีวิลัย 
ที ่ 214/ 2565 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกอย่ำงอ่ืน 
…………………………………..……………… 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานและในการลดขั้นตอนในการช่วยเหลือประชาชนและมีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตาม
การประเมินผลโดยชัดเจนและเพ่ือความเหมาสมแก่การปฏิบัติราชการตามระบบแท่ง  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๓๖ วรรคสี่, ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒), ข้อ ๒๔๑ และข้อ๒๔๒      แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันจึงขอยกเลิกค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยที่ 452/2564ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564  เนื่องจากได้รับโอน(ย้าย)พนักงาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยที่ 185/2565 ลง
วันที่ 2  พฤษภาคม 2565 และให้พนักงานส่วนต าบลในส านักหรือกอง ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้รักษาราชการ
แทนได้แต่เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในส านักหรือกองในส่วนราชการ นั้น อาจ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการหรือพนักงานส่วน
ต าบลในกองนั้นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ตามล าดับ ดังนี้ 
  
ที ่ ต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน 
1. หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ 47-3-01-2101-001 

นางนภาพร   ไชยโชค 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
เลขที่ 47-3-01-3102-001 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-001 

นางวิไลพร    มุละสีวะ 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-04-2102-002 

3 ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-05-2103-001 

นายปราการ  ธารศรี 
นายช่างโยธา อาวุโส 

เลขที่47-3-05-4705-001 
 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
เลขที ่47-11-2105-001 

นางสาวกัลยานี   ทิวาพัฒน์ 
หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ 47-3-01-2101-001 
 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ 47-14-2109-001 

นายชัยวัฒน์  บุญไชย 
ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

เลขที่ 47-05-2103-001 



  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งใด  
หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ 
แทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน 
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้อ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ 
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕65 
 

 สั่ง ณ วันที่  12   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕65 
 
 
 

(นายสุรชัย   ศรีพล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อควำม 
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย            โทร  ๐-4303-0430 
ที่  รอ 86201.01/              วันที่   12    พฤษภาคม   ๒๕๖5 
เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืน 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้ออกค าสั่ง ที่ 214/๒๕๖5 เรื่อง การมอบอ านาจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือความรวดเร็วในการตัดสินใจ นั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติราชการ  และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย แต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้อ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ ราชการแทนมี
อ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือ
ปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรแจ้งส าเนาค าสั่งแจ้งทุกส่วนทราบเพื่อถือปฏิบัติ 

 
            (ลงชื่อ........... .........................ผู้รายงาน 
                                                                                          (นางนภาพร  ไชยโชค) 
                                                                                            นักทรัพยากรบุคคล 
 
 
     (ลงชื่อ)............... ............................ 
                                                          (นางสาวกัลยานี  ทิวาพัฒน์) 
                                                               หัวหนา้ส านักปลัด 

 

ความเห็นของ  ปลัด  อบต.                ค าสั่งของนายก อบต. 
.........................................................      ……………………………………………………….….. 
.........................................................                …………………………………………………………. 
 
(ลงชื่อ)......................................................                           (ลงชื่อ).................... ........................................ 

(นางสาวเชาวลักษ์  สุขกันหา)                         (นายสุรชัย    ศรีพล) 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 


