
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  658 /๒๕63 

เรื่อง   การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลดัองค์การบริหารสว่นตำบล 
------------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด 11 ข้อ 240 (2) กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราซการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น ปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อให้การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-1101-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นางสาวกัญรดา รภัทรโณทัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับ ต้น)   เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001 ปฏิบัติราชการแทน 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป  ไม่ได้
และให้จัดทำรายผลการปฏิบัติราขการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

.     สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
                   
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 

 
 

 
 

 
 
 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  659 /๒๕63 

เรื่อง   การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารสว่นตำบล 
------------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด 11 ข้อ 240 (3) กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้ 
พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น ปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นางสาวจิราพรรณ อาษารินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 ปฏิบัติราชการแทน 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ 
และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
ต่อไป ไม่ได้และให้จัดทำรายผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อย่างน้อย   
ปีละ ๑ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

.     สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 

 
 
 
 
 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่  660 / 2๕63 

เรื่อง   การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
------------------------------------- 

 
         

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด 11 ข้อ 240 (3) กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้  
พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น ปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง              
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-2102-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ จึงให้ นางนภัสกร ไขพันดุง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-3-04-
3201-001 ปฏิบัติราชการแทน 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป  ไม่ได้และให้จัดทำ
รายผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.  

 สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 
 
 
 
 
 
 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่   661 / ๒๕63 

เรื่อง   การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองชา่ง 
------------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หมวด 11 ข้อ 240 (3) กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้  
พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น ปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง                
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-2103-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ จึงให้ นายอนุชา มนตรีบริรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 20-3-05-4701-001  
ปฏิบัติราชการแทน 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป  ไม่ได้และให้จัดทำ
รายผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.  

 สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 
 
 
 

 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่   662 /๒๕63 

เรื่อง  การมอบอำนาจใหป้ฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
------------------------------------- 

 
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
หมวด 11 ข้อ 240 (3) กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้  
พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น ปฏิบัติราชการแทนได้ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20 -3-08-2107-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นางสาวดลพร รุจาคม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-
3-08-3803-001 ปฏิบัติราชการแทน 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานตามอำนาจ 
หน้าที่ และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง
อื่นต่อไป ไม่ได้และให้จัดทำรายผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง       
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.  

 สั่ง  ณ  วันที่   30   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
                 นาวาอากาศเอก  

            ( วีรชาต ิ  ชาญอนุสรสิทธิ์ ) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลโป่งแดง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


