
 
  

 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 

ที่  255/ ๒๕62 
เรื่อง   มอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

ปฏิบัติรำชกำรแทน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
************************************************* 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๓๖ วรรคสี่ ,ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒) ข้อ ๒๔๑  และข้อ ๒๔๒ แห่ง
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มอบ
อ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนในนำมปสัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชงเพ่ือให้กำรบริหำร
กิจกำรขอองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรให้บริกำรประชำชนได้อย่ำง
รวดเร็วและเป็นกำรกระจำยอ ำนำจในกำรปฏิบัติรำชกำรและควำมรับผิดชอบของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
  นำยสืบพงศ์  ดอนมุงคุณ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิน่ ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง o๘-0-00-๑00๑-0๐๒ 
  1.  นำยกำรุณ  พิริยำยน  ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  เลขที่ต ำแหน่ง 32-3-
00-1101-001  มอบอ ำนำจให้  นำยสืบพงศ์  ดอนมุงคุณ  ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระแชง เลขที่ต ำแหน่ง 32-3-01-2101-001  ควบคุม  ก ำกับดูแล  
กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำร  และปฏิบัติรำชกำรแทน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในส ำนักปลัด องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกระแชง  ที่อยู่ในอ ำนำจของ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  โดยกำรมอบอ ำนำจ  และรับ
มอบอ ำนำจ พิจำรณำใน  2 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 ก ำกับกำรบริหำรรำชกำร หมำยควำมว่ำ กำรก ำกับโดยทั่วไปซึ่งเป็นกำรบริหำรรำชกำร ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย และนโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระแชง รวมทั้งสั่งกำรให้หน่วยงำนชี้แจง แสดงควำมคิดเห็น หรือรำยงำนเกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัตริำชกำรแทน หรือกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนพิจำรณำควำมเห็นในนโยบำยหรือภำรกิจที่เป็นอ ำนำจของปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง เป็นผู้พิจำรณำสั่งกำร เว้นแต่ค ำสั่งจะ
ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 
  1.2 สั่งกำรและปฏิบัติรำชกำร หมำยควำมว่ำ กำรสั่ง กำรอนุญำต  อนุมัติ หรือปฏิบัติรำชกำร ที่
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง จะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
หรือค ำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และตำมที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งนี้ ให้ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระแชง เป็นผู้รับผิดชอบในกำรสั่งกำรและปฏิบัติรำชกำรแทนได้  
  2. กำรด ำเนินกำร เรื่องร้องเรียน ให้หัวหน้ำส ำนักปลัด ตรวจสอบ ก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำม และ
ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อให้มีกำรแก้ไขปัญหำหรือเป็นข้อยุติหรือยุติเรื่อง โดยถูกต้องเป็นธรรมกับทุก
ฝ่ำย  
  3. กำรแก้ไขสัญญำหรือข้อตกลง บอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง อ่ืนใด ที่เป็นอ ำนำจของ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรโดยตรง 



 
  4. ให้หัวหน้ำส ำนักปลัด พิจำรณำ สั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมกำรปฏิบัติงำนบรรเทำสำธำรณ
ภัย ให้เป็นไปตำมระเบียบ เพ่ือควำมรวดเร็ว  เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
  5. เรื่องงำนบริหำรงำนบุคคล หรืองำนอื่น ที่พิจำรณำแล้วอำจส่งผลกระทบในครำวหลัง  
หรือทันที ต่อท้องถิ่นและหน่วยงำนโดยตรง ให้หัวหน้ำส ำนักปลัด เสนอ ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง พิจำรณำสั่งกำร ตำมล ำดับ โดยให้เสนอควำมคิดเห็น ข้อพิจำรณำ 
เสนอแนะ โดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย  
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณีเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรเป็นรำยกรณี 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง     ณ   วันที่  1  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
       
 
     (นำยกำรณุ  พิริยำยน) 
      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรำยละเอียดกำรมอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  ที่  255/ 2562  เรื่อง  มอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ปฏิบัติรำชกำรแทน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่  1  ตุลำคม   2562 

 
ล ำดับ ผู้มอบอ ำนำจ ผู้รับมอบอ ำนำจ ส่วนรำชกำร ที่รับมอบอ ำนำจและ

อ ำนำจหน้ำที่ 
1 นำยกำรุณ  พิริยำยน 

ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
 เลขที่ต ำแหน่ง  
32-3-00-1101-001   

นำยสืบพงศ์  ดอนมุงคุณ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
เลขที่ต ำแหน่ง  
32-3-01-2101-001   

ส ำนักปลัด 
- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


