
 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 
ที่   136  /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
*************** 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการสูงสุด อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 244 ข้อ 245 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามล าดับ ดังนี้  
          1. นายคงฤทธิ์  กองท า  ต าแหน่ง      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                             2. นางศิริพร  เพชรรักษา  ต าแหน่ง       หัวหน้าส านักปลัด 
                             3. นายอมรเทพ  ดวงจันทร์  ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกองช่าง 

  โดยให้ผู้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาราชการแทน ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือค าสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งให้ด ารต าแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งท าหน้าที่
กรรมการหรือ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างรักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้รักษาราชการแทนให้เป็นไป
ตามล าดับที่ โดยมิให้ข้ามล าดับกัน อนึ่ง ให้ยกเลิกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ที่   3  /2563 ลงวันที่  
2  มกราคม 2563 และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน                              

                          ทัง้นี้    ตั้งแต่วันที่  3   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

                                                  สั่ง  ณ  วันที่   7    เดือนเมษายน  พ.ศ. 2563 

 

                                                            
                             (ลงชือ่)  

                                                                      (นายทองสุข    สันโสภา) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  

 



 

   

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 

ที่   548 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

*************** 
  เพ่ือให้การบริหารงานในส่วนส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัว กรณหีัวหน้าส านักปลัด ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11 ข้อ 245 246 247 แห่งแห่งประกาศพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัด เป็นการล่วงหน้า  ตามล าดับ  ดังนี้ 

    1. นายกิติวัฒน์  นรดี            ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
                              2.  นางสาวยุคล  มงคลเคหา   ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 

    ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่หัวหน้าส านักปลัดไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส านักปลัดในระหว่างรักษา
ราชการแทน                               

                           ทั้งนี้   ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                                  สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

                                                       
 

 (ลงชื่อ) 
                                                              (นายทองสุข  สันโสภา) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน    
 

 

 



 

 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 
ที ่  549  /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

  เพ่ือให้การบริหารงานในกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และคล่องตัว กรณีผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11 ข้อ 245 246 247 แห่งแห่งประกาศพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัด เป็นการล่วงหน้า  ตามล าดับ  ดังนี้    

1. นายกมล  แพ่งพนม        ต าแหน่ง      นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 
                              2. นางฑิฆัมพร   ครองมิตร        ต าแหน่ง      นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ช านาญการ 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยกองคลังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยกองคลังในระหว่างรักษาราชการแทน                               

                           ทั้งนี้    ตั้งแตว่ันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                                                    สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

(ลงชื่อ) 
                                                                        (นายทองสุข  สันโสภา) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน    
 

 

 

 

 



 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 

ที่  550 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

*************** 
  เพ่ือให้การบริหารงานในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองช่าง ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11 ข้อ 245 246 247 แห่งแห่งประกาศพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัด เป็นการล่วงหน้า  ตามล าดับ  ดังนี้ 

   1.  นายสมพงษ์  ทองสุทธิ์                ต าแหน่ง      นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน 
                      2. นางสาววรัญญา  อัปมะนัง        ต าแหน่ง      เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยการกองช่างไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่ ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองช่าง ในระหว่างรักษา
ราชการแทน                               

                            ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                                      สั่ง  ณ  ตั้งแต่วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                           
 (ลงชื่อ) 

                                                                 (นายทองสุข   สันโสภา) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน    
 

 

 

 



 

 

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 

ที่   551 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

*************** 
  เพ่ือให้การบริหารงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล        
ด่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
                          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11 ข้อ 245 246 247 แห่งแห่งประกาศพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัด เป็นการล่วงหน้า  ตามล าดับ  ดังนี้ 

                            1.  นางสาวเบญญาภา  ยอดครุฑ    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
 

      ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีท่ีผู้อ านวยการกองการศึกษา ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองการศีกษา  
ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

                            ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                                       สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                     (ลงชื่อ) 
                                                             (นายทองสุข  สันโสภา) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  
   
 

 

 

 



 

 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 
ที่  552 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 
*************** 

  เพ่ือให้การบริหารงานในกองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัว  กรณีผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
                       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 ข้อ 245 246 247 แห่งแห่งประกาศพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัด เป็นการล่วงหน้า  ตามล าดับ  ดังนี้ 

                             1. นางสาวประภาพร  หล้าธรรม       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 
  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
และสังคม ในระหว่างรักษาราชการแทน                               

                           ทั้งนี้    ตั้งแตว่ันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                                       สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                   
       (ลงชื่อ) 
                                                             (นายทองสุข  สันโสภา) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน    
 

 

 


