
 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสำรภี 
ท่ี  7/2564 

เร่ือง   แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัด 
---------------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558   

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลสารภี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีการส่ังการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การ
รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้แต่งต้ังพนักงานเทศบาล  ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือ
พนักงานเทศบาลในส านักปลัดเทศบาล  ท่ีเห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. นางสาวนภัสวรรณ    ปินตาเสน   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  2. นางสาวณิชากานต์    ปิ่นแก้ว     ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ 
  3. นางนุชนาถ             ศรีฝ้ัน     ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

  ให้ผู้รักษาราชการแทน  มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใด 
หรือรักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย  หรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
แต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการ  หรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น  ในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย  แล้วแต่กรณี 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 
ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ ให้ยกเลิกและใช้ค าส่ังนี้แทน 

   ส่ัง ณ วันท่ี   5    มกราคม   พ.ศ. 2564 
   
 
                     (นายสัญญา   พรหมศาสตร์) 

           นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสำรภี 
ท่ี  8/2564 

เร่ือง    แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรคลัง 
--------------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558   

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองคลัง เทศบาลต าบลสารภี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
มีการส่ังการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
และการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ ให้แต่งต้ังพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือพนักงานเทศบาลในกองคลัง    
ท่ีเห็นสมควร เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
  1. นางสาวคณิตา   วังจินา        ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  2. นางจุไรรัตน์      แสงนภาวรรณ      ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
  3. นายอภิสิทธิ์      ธรรมบูรณะสิทธิ์    ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใด 
หรือรักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
แต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 
ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ ให้ยกเลิกและใช้ค าส่ังนี้แทน 

   ส่ัง ณ วันท่ี   5    มกราคม   พ.ศ. 2564 
   

      
          (นายสัญญา  พรหมศาสตร์) 

         นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสำรภี 
ท่ี  9/2564 

เร่ือง   แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
----------------------------------------------- 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558   

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองช่าง เทศบาลต าบลสารภี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
มีการส่ังการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
และการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
ให้แต่งต้ังพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือพนักงานเทศบาลในกองช่าง          
ท่ีเห็นสมควร  เป็นผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. นายสมจิตร       แจ่มจันทร์   ต าแหน่ง  วิศวกรโยธาช านาญการ 
  2. นายเกรียงไกร    เรืองสกุล   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีท่ีมี ผู้ด ารงต าแหน่งใด 
หรือรักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
แต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 
ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ ให้ยกเลิกและใช้ค าส่ังนี้แทน 

   ส่ัง ณ วันท่ี   5    มกราคม   พ.ศ. 2564 
   
      

     (นายสัญญา   พรหมศาสตร์) 
     นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสำรภี 
ท่ี  10/2564 

เร่ือง  แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558   

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลสารภี   เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  มีการส่ังการ  ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความ
เหมาะสมแก่การรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งต้ังพนักงานเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง
หรือพนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ท่ีเห็นสมควร  เป็นผู้รักษาราชการแทน  ตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. นายธีระยุทธ       ปิงคะยอม    ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
  2. นางสาวสุภาวดี     พิกุล    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

  ให้ผู้รักษาราชการแทน  มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใด 
หรือรักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน
ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่น
แต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในการรักษาราชการ
แทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 
ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ ให้ยกเลิกและใช้ค าส่ังนี้แทน 

   ส่ัง ณ วันท่ี   5    มกราคม   พ.ศ. 2564 
   
      

            (นายสัญญา  พรหมศาสตร์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสำรภี 
ท่ี 11/2565 

เร่ือง    แต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
----------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 270 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558   

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  เทศบาลต าบลสารภี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
มีการส่ังการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
และการปฏิบัติราชการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้  ให้แต่งต้ังพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือพนักงานเทศบาลใน
กองการศึกษาท่ีเห็นสมควร  เป็นผู้รักษาราชการแทน  เทศบาลต าบลสารภี  จึงขอแต่งต้ัง นายวีรชัย   สังข์แดง
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา  ให้ผู้รักษา
ราชการแทน  มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือรักษาราชการแทน        
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน
มีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นแต่งต้ังให้ผู้ด ารงต าแหน่งใด
เป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าท่ี
เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการ
แทนด้วย แล้วแต่กรณี 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  11  มกราคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 
ค าส่ังใดท่ีขัดหรือแย้งกับค าส่ังนี้ ให้ยกเลิกและใช้ค าส่ังนี้แทน 

   ส่ัง ณ วันท่ี   5    มกราคม   พ.ศ. 2564 
   

 
             (นายสัญญา  พรหมศาสตร์) 

            นายกเทศมนตรีต าบลสารภี 
 
 
 
 
 
 
 


