
        บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   โทร 0-3679-5301  

ที ่  ลบ 74601/ วันที ่   11  มกราคม  2564      

เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ     
เรียน   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการ      ออก
ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 จ านวน 5 ค าสั่ง ดังนี้  

1. ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่ 043/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

2. ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่ 044/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

3. ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่ 045/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

4. ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่ 046/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

5. ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่ 047/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

ในการนี้ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงขอประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้ง   
ผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ รายละเอียดปรากฏตามตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกนี ้  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสังกัดทราบต่อไป
  

                                       

       (นายวัฒนากร  กลางชาติ) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

         ทราบ    

1.นายวิเชียร  บุตรวงษ์    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง.......................................... 

2.นางณัฏฐ์ภรณ์ ปัทมโรจน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง………………………………….. 

3.นายณัฐวุฒิ  เพชรดี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน................................... 

4. นางสาวกานดา  สามี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.................................



 
 

 
 
 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ที่  043/๒๕๖4 

 เรื่อง  การมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 11 ข้อ 240 (2) ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้น ปฏิบัติราชการแทนได้ เพ่ือให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นไปด้วยความถูกต้อง อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งและมอบอ านาจของ    
นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง             
๕๑-๓-๐0-1๑๐1-๐๐๑ ให้ นายวิเชียร บุตรวงษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-3-05-2103-001ปฏิบัติราชการแทน โดยรับผิดชอบ การบริหารงานประจ า        
ส่วนราชการ คือ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ควบคุมดูแลและบริหารงานของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 
  2. ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
  3. การสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต ในส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
  4. ทุกงานที่ได้รับมอบหมายหากเกี่ยวข้องกับการเงินและบุคลากรต้องเสนอผ่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน ทุกครั้ง 
  5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ การสั่งการต่าง ๆ ในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
  6. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบรายงานประจ าปี เป็นประจ าทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ในส่วนราชการ      
ส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง ให้ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  เต็มก าลัง
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ราชการและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ และผู้รับมอบอ านาจจะมอบ
อ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ หากมีปัญหาในการปฏิบัติราชการให้รายงานต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทน ทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

     สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

                                    

(นายวัฒนากร  กลางชาติ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน     



 
 
 
 
 
 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ที่  044/๒๕๖4 

 เรื่อง  การมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก าหนดให้ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน               
อาจมอบอ านาจให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ เพ่ือให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นไปด้วยความถูกต้อง อ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทน ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขท่ี ต าแหน่ง ๕๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-001 ในกรณีที่ 
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นางสาวกานดา สามี  พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน    
จัดเก็บรายได้ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง  ๕๑-3-๐๔-4๒๐๔-001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน                

  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้และให้จัดท า 
รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

      สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

                            (นายวฒันากร  กลางชาติ) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏบิัติหน้าที่ 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ที่  045/๒๕๖4 

 เรื่อง  การมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก าหนดให้ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน               
อาจมอบอ านาจให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ เพ่ือให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นไปด้วยความถูกต้อง อ านวยความสะดวก            
แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ ต าแหน่ง ๕๑-๓-๐5-๒๑๐3-๐๐๑ ในช่วงเวลาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นายณัฐวุฒิ  เพชรดี พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-3-05-4701-001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน                

  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไป ไม่ได้และให้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

        (นายวัฒนากร  กลางชาติ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ที่  046/๒๕๖4 

 เรื่อง  การมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก าหนดให้ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน               
อาจมอบอ านาจให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ เพ่ือให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นไปด้วยความถูกต้อง อ านวยความสะดวก          
แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขท่ี ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง 
๕๑-๓-๐1-๒๑๐1-001 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นายวิเชียร บุตรวงษ์ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-3-05-2103-001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน                

  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไป 
ไม่ได้และให้จัดท ารายผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อย่างน้อย            
ปีละ 1 ครั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

                          (นายวฒันากร  กลางชาติ) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 ที่  047/๒๕๖4 

 เรื่อง  การมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองสวสัดกิารสังคม 
----------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด 11 ข้อ 240 (3) ก าหนดให้ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน               
อาจมอบอ านาจให้พนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้ เ พ่ือให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เป็นไปด้วยความถูกต้อง อ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง          
๕๑-3-๑๑-210๕-001 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงให้ นางณัฏฐ์ภรณ์  ปัทมโรจน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๕๑-๓-๐๔-๒๑๐๒-001เป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทน                

  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัดและผู้รับมอบอ านาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไป ไม่ได้
และให้จัดท ารายผลการปฏิบัติราชการแทนเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 
 

      (นายวัฒนากร  กลางชาติ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 


