
 

 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่    ๘๖๖/ 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 
  ******************** 

  ตามคำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม  ได้ออกคำสั่งการแบ่งงาน  การบริหารงาน  และมอบหมายการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองแจระแม  คำสั่งใดเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันและได้ออกไปแล้วก่อนหน้านี้
ให้เป็นอันยกเลิก  เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม  ได้ลงนามในคำสั่งนี้แล้ว 
 

  นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม  พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารกิจการของเทศบาลเมืองแจระแม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  กระจายอำนาจตัดสินใจ  ตอบสนองต่อการพัฒนา
เทศบาลและให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื ่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมควรปรับปรุงการแต่งต้ังผู้
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 
 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๖ (๑)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  ในกรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
เป็นไปตามลำดับคำสั่งใดที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันและได้ออกไปแล้วก่อนหน้านี้ให้เป็นอันยกเลิก  เมื่อนายกเทศมนตรี
เมื่องแจระแมได้ลงนามในคำสั่งนี้แล้ว  จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  ดังรายนามดังต่อไปนี้  

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

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

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

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

  ๕.  นายเดชา  ตรีภพ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         (นัก
บริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น)  ตำแหน่งเลขท่ี ๗๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ 
  ๖.  นางดารุณี  วิเศษชลธร     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศกึษา  
ระดับต้น)  ตำแหน่งเลขท่ี ๗๖-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 
 

   ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                           
      (นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 
 



 
 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่   ๘๖๗/ 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
  ******************** 

 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๖ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล   กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบอำนาจให้พนักงาน
เทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนัก
ปลัดเทศบาล  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  และ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  จึงให้นางสาวสุมามัย  สืบเสนาะ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับ  ต้น)  ตำแหน่งเลขที่  ๗๖-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒  ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ในช่วง
เวลาที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 

ให้ผู ้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ปฏิบัติงานตามอำนาจ  หน้าที่  และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด  และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนต่อไม่ได้ 
 

   ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                          
 

     (นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม) 
              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่   ๘๖๘ / 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
  ******************** 

 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๖ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล   กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบอำนาจให้พนักงาน
เทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองคลัง  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการ  จึงให้นางพรผกา วงศ์สุวรรณ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (นักบริหารงานคลัง ระดับ  ต้น)  
ตำแหน่งเลขที่  ๗๖-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  ในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการกอง
คลัง  ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง  ปฏิบัติงานตามอำนาจ  หน้าที่  และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัด  และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไม่ได้ 

 
   ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                          
 

      (นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม) 
              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่   ๘๖๙ / 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  ******************** 

 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๖ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  อาจมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาล
ในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองคลัง  เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  
จึงให้นายกมนทัต  ลิ้มสุวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ตำแหน่งเลขท่ี ๗๖-๒-๐๖-๓๘๐๓-๐๐๑ 
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา   ในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ 

 

ให้ผู ้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ปฏิบัติงานตามอำนาจ  หน้าที่  และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด  และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนต่อไม่ได้ 

 
   ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓           

               
      (นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่   ๘๗๐ / 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
  ******************** 

 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๖ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล   กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  อาจมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาล
ในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองคลัง  เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  
จึงให้นางสาวจรุงศรี   มั่นทองพิทักษ์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  ตำแหน่งเลขท่ี  ๗๖-๒-๐๖-๒๑๐๔-
๐๐๒  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขในช่วงเวลาที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข        ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ 

 

ให้ผู ้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขปฏิบัติงานตามอำนาจ  หน้าที่  และรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการโดยเคร่งครัด  และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนต่อไม่ได้ 

 
   ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓           

                   
      (นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งเทศบาลเมืองแจระแม 
ที่  ๘๗๑ / 25๖๓ 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  ******************** 

-   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๖๖ (๒)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุบลราชธานี  ลงวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล   กำหนดให้ผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  อาจมอบอำนาจให้พนักงาน
เทศบาลในกองหรือส่วนราชการนั้นปฏิบัติราชการแทนได้  เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของกองคลัง  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  และเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการ  จึงให้นายสุรพงษ์  วิชางาม  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  ตำแหน่ง
เลขที่  ๗๖-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  ในช่วงเวลาที่ผู ้อำนวยการกองช่าง        
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 

ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติงานตามอำนาจ  หน้าที่  และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการโดยเคร่งครัด  และผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไม่ได้ 

 

   ทั้งนี้ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓           

                  
      (นางสาวปลิดา  สิทธธิรรม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


