
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

ที่  700/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แม่สาบ ดังนี้ 

1. นายปรีชา คุณแสน  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002   
2. นางสาวมยุรี ไชยสุภา  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-2101-001 
3. นางสาวสุวารินทร์ จอมค า ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-2102-001 
4. นายวัชรินทร์ นนทวาสี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-2103-001 
4. นางสุพรรณี อุตมะติง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-2105-001 
 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ กรณีไป
ราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สาบ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

        (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที ่ 701/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีต่อราชการ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2545  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้   
รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1. นางสาวชนิดาภา เรือนแก้ว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ 
     เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3102-001 
2. ส.อ.หญิง วิลาวัลย์ ไชยสุภา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ปฏิบัติงาน 
     เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-4101-001 
3. นายสันทัด  อนุมาศ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย        ระดับ ปฏิบัติงาน 
     เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-4805-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรณี
ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่    702/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 (และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ดังนี้ 

นายณรงค์เดช ไชยมูล  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
    (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

     เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่ 703/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อราชการ     
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองช่าง ดังนี้ 

นายอนุศาสน์ มณีรัตน์  ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ระดับ ปฏิบัติงาน 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-05-4701-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง และงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่   704/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีต่อราชการ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

นางรัตนา วงค์ศิริ   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ช านาญการ  
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-3803-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่  705/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีต่อราชการ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

1. นางสาวพรวิมล  ตาติเส ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  ระดับ ปฏิบัติการ 
      เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-3801-001 

2. นายวิทวัฒน์ จันตานนท์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติงาน 
      เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-4801-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรณีไปราชการหรือ    
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม และงานอ่ืน ๆ         
ตามท่ีผู้บังคับบญัชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

                  (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 


