
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่ 795/ 2562 

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

                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 11  ข้อ 240 (3) ก าหนดให้อ านวยการกอง หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดอบต. เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงให้   

 นำงสำวภัคจิรำ  ผุดผ่อง   ต าแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคล  เลขท่ีต าแหน่ง 38-3-01-3102-001 
ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด ในช่วงเวลาที่หัวหน้าส านักงานปลัดอบต. ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้                          

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด ปฏิบัติงานตามอ านาจ  หน้าที่  และรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                               สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
     (ลงขื่อ) 
           นายส าฤทธิ์   อบแย้ม 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  796 / 2562 

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

                    อาศัยอ านาจมาตรา  60 วรรคแรก   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 11  ข้อ 240    (3) ก าหนดให้อ านวยการกอง 
หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการ
แทนได้  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองคลัง เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงให้   

 น ำ งส ำ ว ร ะ พี พ ร ร ณ   อ่ิ ม ส ม บั ติ   ต า แ ห น่ ง   นั ก วิ ช ำ ก ำ ร พั ส ดุ  เล ข ที่ ต า แ ห น่ ง                          
38-3-04-3204-001 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง ในช่วงเวลาที่ผู้อ านวยการกองคลัง ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้                          

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ปฏิบัติงานตามอ านาจ  หน้าที่  และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                               สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
     (ลงขื่อ)   
           นายส าฤทธิ์   อบแย้ม 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  797/2562 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 11  ข้อ 240 (3) ก าหนดให้อ านวยการกอง หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงให้   

 นำยจักร์กริช   สงวนทรัพย์  ต าแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ  เลขที่ต าแหน่ง 38-3-05-4701-001 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง ในช่วงเวลาที่ผู้อ านวยการกองช่าง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้                          

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ปฏิบัติงานตามอ านาจ  หน้าที่  และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                               สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
     (ลงขื่อ) 
           นายส าฤทธิ์   อบแย้ม 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  798 / 2562 

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

                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 11  ข้อ 240 (3) ก าหนดให้อ านวยการกอง หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความถูกต้องอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงให้   

 นำงสำวอำรีย์  ดอกรัก   ต าแหน่ง  ครู เลขที่ต าแหน่ง 38-3-08-6600-129 ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ในช่วงเวลาทีผู่้อ านวยการกองการศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้                          

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                               สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
     (ลงขื่อ) 
           นายส าฤทธิ์   อบแย้ม 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที่  799 / 2562 

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

                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 11  ข้อ 240 (3) ก าหนดให้อ านวยการกอง หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงให้   

 นำงวันทนำ  พูดเพรำะ   ต าแหน่ง  นักพัฒนำชุมชน  เลขที่ต าแหน่ง 38-3-01-3801-001 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ในช่วงเวลาที่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้                          

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานตามอ านาจ  หน้าที่  และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                               สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
     (ลงขื่อ) 
           นายส าฤทธิ์   อบแย้ม 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
ที ่ 800/2562 

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

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  59 (1)ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 11  ข้อ 240 (3) ก าหนดให้อ านวยการกอง หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  
เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงให้   

 นำยเอนก  เล็กเครือสุวรรณ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เลขที่ต าแหน่ง 38-3-05-2103-
001 ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในช่วงเวลาที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์     
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้                          

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ปฏิบัติงานตามอ านาจ  หน้าที่และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เป็นต้นไป 
 
                                               สั่ง  ณ  วันที่  30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
     (ลงขื่อ) 
           นายส าฤทธิ์   อบแย้ม 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 


