
 
 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ท่ี          332 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
…………………………………………………… 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั) ข้อ 240 วรรค 2 (2) ปลัดองคการบริหารสวนตำบลอาจมอบใหรองปลดัองค
การบริหารสวนตำบล ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าสวนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และ
ข้อ 241 , ข้อ 242 , ข้อ 243 จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ดังนี ้
  1. สำนักปลัด นางสาวกรอง สดวิไล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง 02-3-01-
2101 มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ เฝ้าระวังในการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตามแบบที่กำหนดไว้ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานติดตามผลการ
ดำเนินการดังกล่าว ทุก 6 เดือน หรือถ้ากรณีได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบจากประชาชนให้
รายงานให้ทราบทันที 
  2. กองคลัง นายณรงค์ อินทร์ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง 02-3-04-
2102-001 มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ เฝ้าระวังในการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบตามแบบที่กำหนดไว้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานติดตามผล
การดำเนินการดังกล่าว ทุก 6 เดือน หรือถ้ากรณีได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบจากประชาชนให้
รายงานให้ทราบทันที   
  3. กองช่าง นายธนิต ทองเจริญยวง ตำแหน่งนายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง 02-3-05-4701-
001 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เลขที่ตำแหน่ง 02-3-01-2101-001 มอบอำนาจในการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ เฝา้ระวังในการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแบบที่กำหนด
ไว้ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว ทุก 6 เดือน หรือถ้า
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบจากประชาชนให้รายงานใหท้ราบทันที  

  เมื่อได้รับมอบอำนาจแลว ผู้มอบอำนาจมีหนาที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อำนาจ ใหมีอำนาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ และให้รายงานผลดำเนินงานของ
ผู้รับมอบอำนาจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

          นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
   



 
 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ท่ี       332 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
…………………………………………………… 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 240 วรรค 2 (3) ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอื่น อาจมอบให พนักงานสวนตำบลในกองหรือสวนราชการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และข้อ 241 , ข้อ 
242 , ข้อ 243 จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดังนี ้ 
  - นางสาวอริสา มินจันทึก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 02-3-01-
3801-001 สังกัดสำนักปลัด มอบอำนาจในเรื่องการอํานวยความสะดวกให้แกประชาชนผู้มาขอรับบริการ งาน
ให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตอบข้อซักถาม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ทันที 

  เมื่อได้รับมอบอำนาจแลว ผู้มอบอำนาจมีหนาที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูร้ับมอบ
อำนาจ ใหมีอำนาจแนะนําและแกไขการปฏิบัตริาชการของผูร้ับมอบอำนาจได้ และให้รายงานสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

          นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ท่ี       333 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
…………………………………………………… 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 240 วรรค 2 (3) ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอื่น อาจมอบให พนักงานสวนตำบลในกองหรือสวนราชการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และข้อ 241 , ข้อ 
242 , ข้อ 243 จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดังนี ้ 
  - นางสาวนิภา ประภาจิตสุนทร ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 
02-3-04-4204-001 สังกัดกองคลัง มอบอำนาจในเรื่องการอํานวยความสะดวกให้แกประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ งานให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอบข้อซักถาม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ
ราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันที 

  เมื่อได้รับมอบอำนาจแลว ผู้มอบอำนาจมีหนาที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูร้ับมอบ
อำนาจ ใหมีอำนาจแนะนําและแกไขการปฏิบัตริาชการของผูร้ับมอบอำนาจได้ และให้รายงานสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

          นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง 
ท่ี       334 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
…………………………………………………… 

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 240 วรรค 2 (3) ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอื่น อาจมอบให พนักงานสวนตำบลในกองหรือสวนราชการนั้น เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน และข้อ 241 , ข้อ 
242 , ข้อ 243 จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดังนี ้ 
  1. นายธนิต ทองเจริญยวง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 02-3-05-4701-
001 สังกัดกองช่าง มอบอำนาจในเรื่องการอํานวยความสะดวกให้แกประชาชนผู้มาขอรับบริการ งานให้บริการ
ด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ตอบข้อซักถาม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ทันที 

  เมื่อได้รับมอบอำนาจแลว ผู้มอบอำนาจมีหนาที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูร้ับมอบ
อำนาจ ใหมีอำนาจแนะนําและแกไขการปฏิบัตริาชการของผูร้ับมอบอำนาจได้ และให้รายงานสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการประชาชน อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

          นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 


