
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ที ่  142 / ๒๕๕9 

เรื่อง  มอบอ ำนำจให้พนักงำนส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
…………………………………..……………… 

 

เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ  อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่   
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว  คล่องตัว รวมทั้งเป็นกำรลดขั้นตอนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประชำชนโดยตรง       
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.  2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 จึงมอบอ ำนำจให้พนักงำนส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรรับผิดชอบในกำรก ำกับ ดูแลตรวจสอบ เร่งรัด เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรใน
หน้ำที่ประจ ำของส่วนรำชกำร ดังนี้ 

1. นำยสมศักดิ์  วงศ์เทพ  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำร
บริหำรต ำบลสะเอียบ ในกำรรับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรในหน้ำที่ประจ ำของส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัด ก่อนน ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำ  

2. นำงอำริศรำพรดิ์  สะเอียบคง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัด
องค์กำรบริหำรต ำบลสะเอียบ ในกำรรับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ประจ ำของกองคลังก่อนน ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เพ่ือพิจำรณำ   

3. นำยสุรชำติ  จะเฮิง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำร
บริหำรต ำบลสะเอียบ ในกำรรับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรในหน้ำที่ประจ ำของกองช่ำงก่อนน ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          
เพ่ือพิจำรณำ   

4. นำงรัตนำ  ม้ำยอง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัด
องค์กำรบริหำรต ำบลสะเอียบ ในกำรรับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ประจ ำของกองกำรศึกษำฯ ก่อนน ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเพื่อพิจำรณำ  

       

   ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบอ ำนำจแล้ว ผู้มอบอ ำนำจมีหน้ำที่ก ำกับ ติดตำม แนะน ำ และแก้ไขกำร
ปฏิบัติรำชกำรของผู้รับมอบอ ำนำจ และให้ผู้ได้รับมอบอ ำนำจปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎระเบียบฯ โดยเคร่งครัดหำกมี
ปัญหำให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบทรำบเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขต่อไป  
   

        สั่ง  ณ  วันที่   9   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2559 

                                                     
                                                         (นำยแต๋ง   อินทำ) 
                                                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ที่  143 / 2559 

เรื่อง    กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
……………………….  

                     อำศัยอ ำนำจตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำร
กอง หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน อำจมอบให้พนักงำนส่วนต ำบลในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น
ปฏิบัติรำชกำรแทนได้ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดอบต. เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร และเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร            
จึงให้  นำงสำวทัศนีย์  นำระดช  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  40-3-01--3101-
001  ปฏิบัติรำชกำรแทน หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดอบต. ในช่วงเวลำที่หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดอบต. ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้    
                       

ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดอบต. ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ  หน้ำที่  และรักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ ำนำจจะมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนต่อไป
ไม่ได ้

 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง  ณ  วันที่   9   เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2559 

                                                                                                     

                 (นำยแต๋ง   อินทำ) 
                         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ที่  144 / 2559 

เรื่อง   กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
……………………….  

                     อำศัยอ ำนำจตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำร
กอง หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน อำจมอบให้พนักงำนส่วนต ำบลในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น
ปฏิบัติรำชกำรแทนได้  เพื่อให้กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของส่วนกำรคลัง อบต. เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร และเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร            
จึงให้ นำงละอองดำว  ดอนแก้ว  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  40-3-04-3202-
001  ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  ในช่วงเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้    
 

ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ หน้ำที่ และรักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ ำนำจจะมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนต่อไป
ไม่ได ้

 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง  ณ  วันที่   9    เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2559 
 

                                                                         
                                             (นำยแต๋ง   อินทำ) 

                         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ที่  145 / 2559 

เรื่อง    กำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
……………………….  

                     อำศัยอ ำนำจตำมประกำศ ก.อบต.จังหวัดแพร่ หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำร
กอง หรือ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน อำจมอบให้พนักงำนส่วนต ำบลในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น
ปฏิบัติรำชกำรแทนได้  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของกองช่ำง  เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร และเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร จึงให้          
นำยอนุสรณ์   ทองค ำ  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 40-3-05-4701-001 ปฏิบัติ
รำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ในช่วงเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้          
                 

ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ หน้ำที่  และรักษำ
ผลประโยชน์ของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ ำนำจจะมอบอ ำนำจให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนต่อไป
ไม่ได ้

 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                          สั่ง  ณ  วันที่   9   เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2559 
 

                                                                        
                                             (นำยแต๋ง   อินทำ) 

                         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


