
 

 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่  ๘๓๕ / 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
  ******************** 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม  เป็นปัจจุบันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
มีการสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบ  และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  และเพ่ือความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการใน
กรณีไม่มีปลัดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๙  แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  และให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรอง
ปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้  พนักงานเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอรรคเดช  ไชยจิตร  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล
เมืองแจระแม  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  เลขท่ีตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  ตามลำดับ  ดังนี้   

๑. ว่าที่ร้อยโท ฉลาด   ศุภลักษณ์   ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)    
เลขที่ตำแหน่ง  ๗๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒   

๒. นายธนเสฏฐ์  ปิติพงศ์เมธิน    ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับกลาง)    ตำแหน่งเลขท่ี   ๗๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑     

๓. นางสาวปารณีย์  ประดับวงศ์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง  
      ระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

๔.  นายวรสิทธิ์  พูลพนา     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง   
      ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๕-๒๑๐๑-๐๐๑ 

๕. นายเดชา  ตรีภพ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
      (นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น)  
      เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 

๖. นางดารุณี  วิเศษชลธร     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
      (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)   
      เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือ
ผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ   
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คำสั่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งฉบับนี้แทน 
 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓             

                  
     ( นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม ) 

              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 



     
คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 

ที่  ๘๓๖ / 25๖๓ 
เรื่อง  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 

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

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม  เป็นปัจจุบันและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
การสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบ  และติดตามประเมินผลโดยชัดเจน  และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการใน
กรณีไม่มีปลัดหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๗๐  และข้อ  ๒๗๑  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื ่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ให้พนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั้น
เป็นผู้รักษาราชการแทนได้แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น  
อาจแต่งตั้งพนักงานเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ผู้รักษาราชการแทน 
๑. นายธนเสฏฐ์  ปิติพงศ์เมธิน    

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
ตำแหน่งเลขท่ี   ๗๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

- นางสาวสุมามัย  สืบเสนาะ 
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง  ๗๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ 
- พันจ่าเอกธนพล  ผูกรักษ ์ 
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  (นักบริหารงาน
ทั่วไป  ระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ 

๒. นางสาวปารณีย์  ประดับวงศ์ 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง) 
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

- นางพรผกา วงศ์สุวรรณ                           
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ 
- นางสาวจารุณี   สมภาวะ   
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓ 

๓. นายวรสิทธิ์  พูลพนา   
ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง) 
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๕-๒๑๐๑-๐๐๑ 

- นายสุรพงษ์  วิชางาม    
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง  ๗๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ 
-  นายจาตุรงค์  อุทัยกรณ์ 
ตำแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ  ชำนาญงาน 
เลขที่ตำแหน่ง  ๗๖-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 



  -๒- 
 

ที ่ ตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน 
๔. นายเดชา  ตรีภพ   

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับ
ต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-
๐๐๑ 

- นางสาวจรุงศรี   มั่นทองพิทักษ์    
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๒ 
-  นายสุวรรณ์  หลงชิน 
ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ 
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๖-๓๘๐๙-๐๐๑ 
 

๕. นางดารุณี  วิเศษชลธร   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)   
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-
๐๐๑ 

-นางสาวสุพัตรา    จัยสิน   
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  (นักบริหารงาน
การศึกษา  ระดับต้น) 
 เลขที่ตำแหน่ง  ๗๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒   
-  นายกมนทัต  ลิ้มสุวรรณ 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
เลขที่ตำแหน่ง ๗๖-๒-๐๖-๓๘๐๓-๐๐๑ 
 

 
ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใดหรือ

ผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ   

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คำสั่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งฉบับนี้แทน 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                      
     ( นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม ) 

              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 
 


