
 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 
ที่ 196/๒๕64             

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

------------------------------------------------  
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 11  ข้อ 240 (2) กำหนดให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราณบุรี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว เกิดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง 29 -3-00-1101-
001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นายธงชัย สมเสนาะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง 29-3-01-2101-001  ปฏิบัติราชการแทน     

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ต่อไปไม่ได้  และให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   5   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

                                             
 

( นายสังวร   มุ่งดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 
ที่ 209/๒๕64             

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

------------------------------------------------  
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 11  ข้อ 240 (3) กำหนดให้ 
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบให้พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วน
ราชการนั้น  ปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราณบุรี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการ   และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ   จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 29-3-01-2101-001 
ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  จึงให้ นางสาวพัชรินทร์  เหมือนแสง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 29-3-01-3101-001  ปฏิบัติราชการแทน     

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ต่อไปไม่ได้  และให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

                                             
 

( นายสังวร   มุ่งดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 
ที่ 210/๒๕64             

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 

------------------------------------------------  
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 11  ข้อ 240 (3) กำหนดให้ 
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบให้พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วน
ราชการนั้น  ปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราณบุรี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 29-3-04-2102-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  จึงให้ นางสาวชนัญญา  กรเพชร  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
เลขที่ตำแหน่ง  29-3-04-3201-001  ปฏิบัติราชการแทน     

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ต่อไปไม่ได้  และให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

                                             
 

( นายสังวร   มุ่งดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 
ที่ 211/๒๕64             

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 

------------------------------------------------  
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 11  ข้อ 240 (3) กำหนดให้ 
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบให้พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วน
ราชการนั้น  ปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราณบุรี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 29-3-05-2103-001 ในช่วงเวลาไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  จึงให้  นายกฤษณชัย  แววมณี  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง  
29-3-05-4701-002  ปฏิบัติราชการแทน     

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ต่อไปไม่ได้  และให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

                                             
 

( นายสังวร   มุ่งดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 
ที่ 212/๒๕64             

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

------------------------------------------------  
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 11  ข้อ 240 (3) กำหนดให้ 
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบให้พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วน
ราชการนั้น  ปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราณบุรี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  29-3-08-2107-
001 ในช่วงเวลาไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  จึงให้ นางสาวเบญจพร  รอดจุ ้ย  ตำแหน่ง  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขท่ีตำแหน่ง  29-3-08-3803-001  ปฏิบัติราชการแทน     

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ต่อไปไม่ได้  และให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

                                             
 

( นายสังวร   มุ่งดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   

 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี 
ที่ 213/๒๕64             

เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

------------------------------------------------  
  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ลงวันที่  24  ตุลาคม  2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หมวด 11  ข้อ 240 (3) กำหนดให้ 
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบให้พนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วน
ราชการนั้น  ปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราณบุรี  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความ
คล่องตัวต่อการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  29-3-11-2105-001  ในช่วง
เวลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  จึงให้ นางสาวกรกนก  ลิ้มเจริญภักดี  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  29-3-11-3801-001  ปฏิบัติราชการแทน     

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ และ
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน
ต่อไปไม่ได้  และให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทน เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่   9   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕64 
 

                                             
 

( นายสังวร   มุ่งดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี   

 
 
 
 


