
 

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 

ที่   117 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

*************** 

  เพ่ือให้การบริหารงานในส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว กรณทีี่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2545 ข้อ 245 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   ดังนี้ 

  1.  นางสาวพิณัฐชา  อ่อนศรี       ต าแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน กรณีที่ ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน   
                              

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  1  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

                              สั่ง  ณ  วันที่    19   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                                               (นางวันทนา  บุญหรรษา) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 

ที่   173 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

*************** 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ที่ 113/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบลด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดลพบุรี 
(ก.อบต.จ.ลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่  4/2561  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2561  มีมติเห็นชอบให้พนักงาน
ส่วนต าบลเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  จึงแต่งตั้ ง               
นายณัฐรกรณ์  จิตตรง ด ารงต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส นั้น  

เพ่ือให้การบริหารงานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
คล่องตัว กรณทีี่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 245 จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้ 

  1.  นายณัฐรกรณ์  จิตตรง       ต าแหน่ง      นายช่างโยธาอาวุโส 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน                                

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  27  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่    1   เดือน    สิงหาคม    พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
                                                               (นางวันทนา  บุญหรรษา) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ   

 

 



 

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 

ที่   205 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน 

*************** 

  เพ่ือให้การบริหารงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และคล่องตัว กรณทีี่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคลัง  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 245 จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้ 

  1.  นายสิงหเดช  หาญจงโก       ต าแหน่ง      นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ
กองคลงัองค์การบริหารส่วนต าบล ในระหว่างรักษาราชการแทน                                

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่    30   เดือน    กันยายน    พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
                                                               (นางวันทนา  บุญหรรษา) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำสนธิ 

ที่   242 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

*************** 

  เพ่ือให้การบริหารงานในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและคล่องตัว กรณทีี่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยกองสวัสดิการสังคม  

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไ ข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 245 จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบล   ดังนี้  

  1.  นางสาวดวงพร  บุญนารักษ์       ต าแหน่ง      นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

  ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน ท าหน้าที่หรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ในระหว่างรักษาราชการแทน                                

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  6  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่    6   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                                                               (นางวันทนา  บุญหรรษา) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ   

 

 
 

 

 
 


