
 
 
 
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

ที่  694/๒๕63 
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. นางสุพรรณ ี อุตมะติง  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-2105-001 
 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ กรณีไปราชการ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

        (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่  696/๒๕63 

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 

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่    697/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
___________________ 

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

นางสาวจิราภรณ์  ไชยสุภา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ระดับ ปฏิบัติงาน 

     เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-4201-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่ 698/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
___________________ 

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

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

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง และงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่   699/๒๕63 

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 

นายปรีชา คุณแสน  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002   

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่  700/๒๕63 

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   ร ะ ดั บ 
ปฏิบัติการ 
      เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-3801-001 

2. นายวิทวัฒน์ จันตานนท์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ร ะ ดั บ 
ปฏิบัติงาน 
      เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-4801-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรณีไปราชการหรือ    
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม และงานอ่ืนๆ         
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

                  (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 

ที่  701/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวั นที่ 28 
ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สาบ 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 
 

โดยให้มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ กรณีไปราชการหรือ   
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ และ      
งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

        (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่  702/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีต่อราชการ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต 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 

โดยให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีไปราชการหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 



ที่   703/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ดังนี้ 

นางสาวจิราภรณ์  ไชยสุภา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ระดับ ปฏิบัติงาน 

     เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-4201-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองคลัง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   1   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 



ที่ 704/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อราชการ      
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 
ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกอง
คลัง ดังนี้ 

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

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองช่าง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง และงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่   705/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
___________________ 

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

นายปรีชา คุณแสน  ต าแหน่ง รองปลัดอ งค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ต้น 
    เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002   

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรณีไปราชการ
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่  706/๒๕63 



เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
___________________ 

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

1. นางสาวพรวิมล  ตาติเส ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   ร ะ ดั บ 
ปฏิบัติการ 
      เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-3801-001 

2. นายวิทวัฒน์ จันตานนท์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ร ะ ดั บ 
ปฏิบัติงาน 
      เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-4801-001 

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรณีไปราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสวัสดิการสังคม และงานอ่ืน ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

                  (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 



ที่   836/๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ให้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

___________________ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ 
248 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) จึงขอแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ดังนี้ 

นายณรงค์เดช   ไชยมูล   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ   
       (นักบริหารงานท้องถิ่น)  ระดับ กลาง 
       เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-001   

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง กรณีไปราชการหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง และงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   12   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

              (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที ่ 851/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
……………………………………. 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ที่ 839/๒๕63 ลงวันที่  16  ตุลาคม  ๒๕63  ได้
มีค าสั่งโอน (ย้าย) ให้ นางสาวสุวารินทร์  จอมค า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  ระดับ 
ต้น  เลขที่ต าแหน่ง  13-3-04-2102-001  ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง 13-3-04-2102-001 สังกัด กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่  อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๔๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๘  
ตุลาคม ๒๕๔๕ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน                ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วน
ราชการนั้นคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล
คนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้การปฏิบัติราชการในภารกิจหน้าที่ของกองคลัง   เกิดความเสียหาย         
อันเนื่องมาจากการที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง และท าให้งานในหน้าที่รับผิดชอบของกองคลัง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพในการท างานและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 
สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัน
การณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ จึงแต่งตั้งให้นายณรงค์เดช ไชยมูล ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล      แม่สาบ ระดับ กลาง เลขที่ต าแหน่ง  13-3-00-1101-001  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
กองคลัง 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ซึ่งตนแทนตาม    
ข้อ  ๒๔๖ ตั้งแตว่ันที่  16  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ   วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

     (ลงชื่อ) 

               (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
 


