
 

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
ที ่๗๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
************************** 

  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ให้มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือดำเนินการอื่นตามท่ีผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนงาน
นั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ตามบัญชีมอบอำนาจท้ายคำสั่งนี้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ การขอรับข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป อำนาจในการตรวจสอบ
เอกสารของผู้มารับข้อมูล
ข่าวสาร 

๒ งานสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

อำนาจในการให้การ
สนับสนุนนำอุปโภค-
บริโภค 

  

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบ
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันที 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                                  
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า           

              
  



 

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
ที ่๗๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
************************** 

  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ให้มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือดำเนินการอื่นตามท่ีผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนงาน
นั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ตามบัญชีมอบอำนาจท้ายคำสั่งนี้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ งานตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

นักวิชาการเงินและบัญชี งานตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ก่อนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

  
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบรายงานนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันท ี
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                                      
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 

                                         
  



 

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
ที ่๗๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
************************** 

  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ให้มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือดำเนินการอื่นตามท่ีผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนงาน
นั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ตามบัญชีมอบอำนาจท้ายคำสั่งนี้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ งานตรวจทานงานประมาณราคา
การก่อสร้างต่างๆ  

นายช่างโยธา ตรวจทานการถอดแบบ
การประเมินราคาการ
ก่อสร้างก่อนเสนออนุมัติ 

  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบ
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันที 
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                                     
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า   

                    



 

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
ที ่๗๓/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
************************** 

  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ให้มีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
แทนงานนั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ตามบัญชีมอบอำนาจท้ายคำสั่ง
นี้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ งานระงับเหตุรำคาญ ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม 

งานติดตาม แนะนำ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียนงาน
ระงับเหตุรำคาญ 

  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบ
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันที 
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                               
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 

          
 



 

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
ที ่๗๔/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
************************** 

  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีอำนาจในการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนงานนั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ 
ตามบัญชีมอบอำนาจท้ายคำสั่งนี้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ งานรับเด็กเล็กเข้าศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
การเกษตร 

ตรวจสอบเอกสารและ
พิจารณาคุณลักษณะเด็ก
ก่อนเข้าศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบ
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันที 
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                               
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 

 



 

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
ที ่๗๕/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
************************** 

  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ให้มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ   
การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนงานนั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ตามบัญชีมอบอำนาจ
ท้ายคำสั่งนี ้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ งานขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ม.๙ 

นักพัฒนาชุมชน อำนาจในการพิจารณาการ
ขอใช้ห้องประชุม 

  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบ
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันที 
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 
 

         
         



 
 

     
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 

ที ่๗๖/๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

************************** 
  

  อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔๐ 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  ให้มีอำนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ   
การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอ่ืนตามที่ผู้มอบหมายจะพึงปฏิบัติ และผู้มีอำนาจมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนงานนั้น ๆ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ตามบัญชีมอบอำนาจ
ท้ายคำสั่งนี ้  

 
ที ่

 
อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติ 

 
ผู้รับมอบอำนาจ 

 
ลักษณะงานที่มอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทน 

๑ งานขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขา
สามสิบส่าง ม.๑๕ 

ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อำนาจในการพิจารณาการ
ขอใช้ห้องประชุม 

  
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดหากมีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ให้รีบ
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทราบโดยทันที 
 
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

     สั่ง    ณ    วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                               
     (นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า 

          


