คำสั่งเทศบำลตำบลสำรภี
ที่ 7/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำสำนักปลัด

---------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลสารภี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การ
รับผิ ดชอบและการปฏิบั ติร าชการ ในกรณี ที่ไ ม่ มีผู้ ดารงตาแหน่ ง หั วหน้า สานั กปลัด เทศบาล หรือ มีแ ต่ไ ม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้งพนัก งานเทศบาล ซึ่ง ดารงตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า ผู้อานวยการกอง หรื อ
พนักงานเทศบาลในสานักปลัดเทศบาล ที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
2. นางสาวณิชากานต์ ปิ่นแก้ว ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
3. นางนุชนาถ
ศรีฝั้น
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด
หรือรักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง มอบหมายหรือมอบอานาจ ในกรณีที่มี กฎหมายอื่น
แต่งตั้ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้น ในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายสัญญา พรหมศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสารภี

คำสั่งเทศบำลตำบลสำรภี
ที่ 8/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรคลัง

--------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติ ร าชการของกองคลั ง เทศบาลต าบลสารภี เป็น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อ ย
มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
และการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลซึ่งดารงตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือพนักงานเทศบาลในกองคลัง
ที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. นางสาวคณิตา วังจินา
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
2. นางจุไรรัตน์ แสงนภาวรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
3. นายอภิสิทธิ์ ธรรมบูรณะสิทธิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด
หรือรักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ ซึ่ง มอบหมายหรือมอบอานาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
แต่งตั้ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง นั้น ในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสัญญา พรหมศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสารภี

คำสั่งเทศบำลตำบลสำรภี
ที่ 9/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองช่ำง

----------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ร าชการของกองช่ าง เทศบาลต าบลสารภี เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
และการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
ให้แต่ ง ตั้ง พนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ากว่ าผู้อานวยการกอง หรือพนักงานเทศบาลในกองช่า ง
ที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. นายสมจิตร
แจ่มจันทร์ ตาแหน่ง วิศวกรโยธาชานาญการ
2. นายเกรียงไกร เรืองสกุล
ตาแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มี ผู้ดารงตาแหน่งใด
หรือรักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง มอบหมายหรือมอบอานาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น
แต่งตั้ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่ง นั้น ในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายสัญญา พรหมศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสารภี

คำสั่งเทศบำลตำบลสำรภี
ที่ 10/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
--------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลสารภี เป็นไป
ด้วยความเรีย บร้ อย มี การสั่ งการ ควบคุ มตรวจสอบ และติ ดตามประเมิน ผลโดยชัด เจน และเพื่ อความ
เหมาะสมแก่การรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาล ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง
หรือพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทน ตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. นายธีระยุทธ
ปิงคะยอม ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
2. นางสาวสุภาวดี พิกุล
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด
หรือรักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง มอบหมายหรือมอบอานาจ ในกรณีที่มี กฎหมายอื่น
แต่งตั้ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้น ในการรักษาราชการ
แทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายสัญญา พรหมศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสารภี

คำสั่งเทศบำลตำบลสำรภี
ที่ 11/2565
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ

----------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองการศึกษา เทศบาลตาบลสารภี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
และการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ ให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือพนักงานเทศบาลใน
กองการศึกษาที่เห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทน เทศบาลตาบลสารภี จึงขอแต่งตั้ง นายวีรชัย สังข์แดง
ตาแหน่ง เจ้ าพนักงานธุรการชานาญงาน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษา ให้ผู้รักษา
ราชการแทน มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด หรือรักษาราชการแทน
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใด
เป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่
เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้น ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คาสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสัญญา พรหมศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตาบลสารภี

