
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองกระเจด็ 
ที่  26/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทนปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
***************************************** 

 

  เพื่อให้กำรปฏิบัตริำชกำรขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหนองกระเจ็ด เปน็ไปดว้ยควำม
เรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบตัิรำชกำร และกอ่ให้เกดิผลดตี่อทำงรำชกำร ในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกใหแ้ก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในกรณีที่ไม่มปีลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมแีตไ่ม่สำมำรถปฏบิัตริำชกำรได้ 
  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนสว่นต ำบลจังหวดัเพชรบรุี เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งสว่นรำชกำร วธิีกำรบรหิำรและกำรปฏบิัตงิำนของพนักงำนส่วนต ำบล และ
กิจกำรอนัเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลในองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  ลงวันที ่4      
พฤศจิกำยน 2558 จึงแตง่ตั้งผู้รกัษำรำชกำรแทนปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมล ำดบั ดังนี้ 

1. นำงกนกวรรณ  พ่วงพรม  ต ำแหนง่ หัวหน้ำส ำนกัปลดั 
2. นำยพลำพล  มว่งงำม      ต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง 
 
ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 

    สั่ง  ณ  วันที ่ 21  เดอืน มกรำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

           (นำยจ ำรัส   เมอืงถำวร) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจด็ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองกระเจด็ 
ท่ี  27/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผูร้ักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
***************************************** 

 

  เพื่อให้กำรปฏิบัตริำชกำรขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหนองกระเจ็ด เปน็ไปดว้ยควำม
เรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบตัิรำชกำร และกอ่ให้เกดิผลดตี่อทำงรำชกำร ในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกใหแ้ก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดขีององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในกรณีที่ไม่มีผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง หรือมแีตไ่ม่สำมำรถปฏิบตัิรำชกำรได้ 
  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนสว่นต ำบลจังหวดัเพชรบรุี เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งสว่นรำชกำร วธิีกำรบรหิำรและกำรปฏบิัตงิำนของพนักงำนส่วนต ำบล และ
กจิกำรอนัเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลในองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  ลงวันที ่4      
พฤศจิกำยน 2558 จึงแตง่ตั้งผู้รกัษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ดงันี ้

จ.ส.ต.สำธิต   สอำดนัก ต ำแหนง่ เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 

    สั่ง  ณ  วันที ่ 21  เดอืน มกรำคม  พ.ศ. 2565 

          
 

                          

                           (นำยจ ำรัส   เมอืงถำวร) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจด็ 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด 
ที่  28/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
***************************************** 

 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร และก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีไม่มี
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอัน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 
จึงแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลังตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. นำงสำวสร้อยฟ้ำ   ธนูทอง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 
2. นำงสำวรสริน   สำล ี  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

           (นำยจ ำรัส   เมืองถำวร) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด 
ที ่ 29/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด 
***************************************** 

 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร และก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีไม่มี
หัวหน้ำส ำนักปลัด หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอัน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2558 
จึงแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัดตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. นำยเอกวุธ  แก่นทรัพย์ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
2. นำงน้ ำผึ้ง  สังข์ทอง  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565 

  

 

           (นำยจ ำรัส   เมืองถำวร) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด 
ที่   30/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
***************************************** 

 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร และก่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีไม่มี
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอัน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  ลงวนัที่ 4  พฤศจิกำยน 2558 
จึงแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมล ำดับ ดังนี้ 

นำงสำวศรุตำ  สุริโย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

           (นำยจ ำรัส   เมืองถำวร) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระเจ็ด 
 

 


