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ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด อบจ. โทร.๐ ๕๔๒๓ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๔
ที่ ลป ๔๑๐๐๑/ว ว นัที่ ^ ตุลาคม ๒๔๖๓
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และรักษาการ

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห วัหน้าสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ด ว้ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย รายละเอียดตามสำเนาคำสั่ง
ที่ แนบมาพร้อมนี้ สำหรับส่วนราชการด้นลังกัดของผู้ได้รับแต่งตั้งให้แจังให้ผู้รับการแต่งตั้ง เพื่อทราบ-
และถือปฏิใ5ตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสพรรณ สุขสันค์ร่งเรีอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร กัษาราชการแทน

ปลัดองค์การบรีหารส่วนจังหวัด ปฏึบัติหน้าที่
นายกองค์การนรีหารส่วนจังหวัดลำปาง



คำ สั ง่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที่ ^<^๙!:0^ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่ อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อ นัจะส่งผลถึงประโยชน์ต่อทางราชการในการ
บริหารงานชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไชเพื่มเติม ข้อ ๑๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรีอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๒๔๗ ชองประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๓ มิ ถุนายน ๒๕๔๖ ช้อ ๒๔๘ ชองประกาศคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ งัหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖
เรื่อง ซ กัซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำ นวยการกอง หรีอหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ ๑๖๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ก นัยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งช้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบกับ
มติคณะกรรมการช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึ งแต่งตั้ง นางกนกพรรณ บันตาวัง ตำ แหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นักบริหารงานการคลัง ระดับด้น) เลชที่ตำแหน่ง ๕๒-๑-๒๑-๒๑๐๒-๐๐๖ เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำ นวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หริอมีแตใม่สามารถปฏิบัติราชการได้

ทั ง้นี้ ตั ง้แต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั ง่ ณ ว นัที่ j;) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

i'A

J

(นางสุพรรณี สุฃลันด์รุ่งเรีอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร กัษาราขการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนซังฬด ปฏิบ้ต๊หน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนซังหวัดลำปาง



คำ สั ง่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที่ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำ น กัปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไชเพื่มเติม ข้อ ๑๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรีอผู้บริหารห้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๒๕๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ เรื่อง ซ กัซ้อมแนวทางการรักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำ นวยการกอง หรีอหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกขื่ออย่างอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง
ที่ ๑๖๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดสำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้ง
นางสายใจ ข นัธิกุล ตำ แหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๕๒-๑-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๖
ร กัษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทั ง้นี้ ตั ง้แต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั ง่ ณ ว นัที่ _^ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุพรรณ สุขลันตํร่งเรีอง)
รองปลัดองค์การบรรทรส่วนจังหวัด ร กัษาราชการแทบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหจัด ปฏิ'บดหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหจัดคำบุาง



คำ สั ง่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที่ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

เพื่อใหัการปฏิบัติราซการของฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำ น กัปลัดองค์การบริหารส่วน
จ งัหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราขบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพื่มเติม ข้อ ๑๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗
เรื่อง การได้มาขึ้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการขั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๒๕๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ เรื่อง ซ กัซ้อมแนวทางการรักษาราขการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราขการที่เริยกขื่ออย่างอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง
ที่ ๑๖๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร กัษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดสำปาง ในการประขุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้ง
นายไกรเขษฐ์ ทองบุตร ตำ แหน่ง นิ ติกรขำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๕๒-๑-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๓ ร กัษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิขย์

ทั ง้นี้ ตั ง้แต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั ง่ ณ ว นัที่ .ชุ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

{นางส,พรรณิ สุขลันตํๅเงเริอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร กัษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คำ สั ง่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที J) (7^ ̂ /๒<£๖๓

เรื่อง แต่งตั้งข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

เพื่อใหัการปฏิบัติราชการของฝ่ายงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

อาด้ยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไชเพื่มเติม ข้อ ๑๑ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๔/๒๔(£๗
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรีอผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๔๗
ข้อ ๒๔๐ ชองประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๔๔
และหนังสือลำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ เรื่อง ซ กัซ้อมแนวทางการรักษาราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำ นวยการกอง หรีอหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๒ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที่ ๑๖๘๖/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร กัษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ งัหวัดลำปาง ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๔๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ก นัยายน ๒๔๖๓ จึงแต่งตั้ง
นางสาวอริสรา แก้วปีง ตำ แหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๒-๑-๐๓-
๓๑๐๓-๐๐๔ ร กัษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ทั ง้นี้ ตั ง้แต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๓ เป็นด้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั ง่ ณ ว นัที่ ^ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางสุพรรณ สุขลันตํรุ่งเรอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนซัง 'ด ร กับาราขกา'รน.VIIJ

ปลัดองค์การบริหารส่วนซังหซัด ปฏิบ้ติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วบซังหซัดๅ^ๅ.3


