
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่        160 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  มอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา  การสั่ง  การอนุญาต  อนุมัติ 
หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 
------------------------------------------------------ 

                เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องและเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็ว  รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
สั่งการ อนุญาต  และการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการให้บริการประชาชน จึงมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา 
การสั่ง  การอนุญาต  อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชนกับผู้มีนามและตำแหน่งดังนี้ 

นายอัมพวัน  เสน่ห์ดี  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์   เป็นผู้ปฏิบัติ 
ราชการแทนในการสั่ง อนุญาต  และการอนุมัติ  ในเรื่องเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง อนุญาต  และการ
อนุมัติ  ในเรื่องจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จัดเก็บภาษีป้าย  ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือสาธารณภัยรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  การขออนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด  การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร   ขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำประปา   การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  และการ
ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  
  กรณนีายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน
ทองอินทร์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  มอบหมายให้นายสุมานิตย์   วงษ์ดี  ตำแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล หากเกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    29   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่   163 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนทองอินทร์ โดยมอบอำนาจให้ 

๑. นายจิระเดช   ศรีลาวงษ์  ตำแหน่ง  ทรัพยากรบุคคล ระดับ  ชำนาญการ 
สังกัด  สำนักปลัด   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย
ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    29    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่    164 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง โดยมอบอำนาจให้ 
๑. นางสาวสุภาพรรณ  สรวงศิริ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  ระดับ  อำนวยการต้น        

สังกัด  กองคลัง   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ 
 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย

ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   29      ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่     165 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง โดยมอบอำนาจให้ 
๑. นางสาวเกณิกา  เสือเสนา  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ  อำนวยการต้น  

สังกัด  สำนักปลัด   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย

ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   29     ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่       166/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยมอบอำนาจให้ 
๑. นายเริงศักดิ์   พจนา  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ปฎิบัติการ  

สังกัด  กองการศึกษา   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ 
 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย

ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     29   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่     167 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
โดยมอบอำนาจให้ 

๑. นายไกรยศ   รักษานวล  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ   ชำนาญการ 
สังกัด  กองสวัสดิการสังคม  เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย
ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   29      ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่     168 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  
โดยมอบอำนาจให้ 

๑. นางสาวเอมอร  บัณฑิตกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ระดับ  อำนวยการต้น 
สังกัด  กองคลัง    เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย
ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    29     ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่     169 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนทองอินทร์ โดยมอบอำนาจให้ 

๒. นายจิระเดช   ศรีลาวงษ์  ตำแหน่ง  ทรัพยากรบุคคล ระดับ  ชำนาญการ 
สังกัด  สำนักปลัด   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย
ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    29    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่    170 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง โดยมอบอำนาจให้ 
๒. นางสาวสุภาพรรณ  สรวงศิริ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  ระดับ  อำนวยการต้น        

สังกัด  กองคลัง   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ 
 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย

ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     29    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่      171 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง โดยมอบอำนาจให้ 
๒. นางสาวเกณิกา  เสือเสนา  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ  อำนวยการต้น  

สังกัด  สำนักปลัด   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 
 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย

ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   29     ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่      172 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โดยมอบอำนาจให้ 
๒. นายเริงศักดิ์   พจนา  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ปฎิบัติการ  

สังกัด  กองการศึกษา   เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ 
 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย

ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    29       ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่     173 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
โดยมอบอำนาจให้ 

๒. นายไกรยศ   รักษานวล  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ   ชำนาญการ 
สังกัด  กองสวัสดิการสังคม  เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย
ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่    29     ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
ที่      162 /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจ  มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕  ข้อ ๒๔๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จึงมอบหมายอำนาจให้บุคคลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  
โดยมอบอำนาจให้ 

๒. นางสาวเอมอร  บัณฑิตกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  ระดับ  อำนวยการต้น 
สังกัด  กองคลัง    เลขที่ตำแหน่ง  ๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

 

 โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ มีความละเอียดรอบคอบโดย
ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง อนึ่งบรรดาคำสั่งปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งให้ใช้คำสั่งนี้แทน  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่     29    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

   
 
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


