
 
 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลศรีวิชัย 
ที ่ 166/2562 

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนหัวหนาสวนราชการ 
------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน  2545  ขอ  270 - 273      
จึงแตงตั้งผูรักษาราชการแทน  ดังนี ้   

1. ผูรักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในกรณีไมมีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให   

 1.1 วาที่รอยตรีกมล   อินแฝง ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 
อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน) เลขท่ีตําแหนง 53-2-01-2101-002  เปนผูรักษาราชการแทน  หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล  ลําดับที่  1 

 1.2 นางสาวดุจเดือน   อุดสาสาร  ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป 
อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน)  เลขที่ตําแหนง  53-2-01-2101-003  เปนผูรักษาราชการแทน  หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล  ลําดับที่  2 

2. ผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองคลัง ในกรณีไมมีผูอํานวยการกองคลัง หรือ                         
มีแตไมอาจปฏิบัติหนาที ่ได  ให  นางปราณี  สิทธิยะ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ      
เลขที่ตําแหนง 53-2-04-3201-001 เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองคลัง 

3.  ผูรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง ในกรณีไมมีผูอํานวยการกองชาง หรือ มี                
แตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให  

 3 .1  นาย ไพรั ตน   ธนั น ชั ย   ตํ าแห น ง   หั วห น าฝ าย แบ บ แผน และก อส ร า ง                                  
(นักบริหารงานชาง อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน)  เลขที่ตําแหนง  53-2-05-2103-002  เปนผูรักษา
ราชการแทน  ผูอํานวยการกองชาง  ลําดับที่ 1 

 3.2  นายวสันต  ทะกาวิน  ตําแหนง หัวหนาฝายการโยธา (นักบริหารงานชาง 
อํานวยการทองถ่ิน ระดับ ตน) เลขที่ตําแหนง 53-2-05-2103-003  เปนผูรักษาราชการแทน  
ผูอํานวยการกองชาง  ลําดับที่ 2 

4.  ผูรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการศึกษา เปนตําแหนงวาง  ใหนางสุรีรัตน  
รุงเรือง  ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)  เลขที่ตําแหนง  53-2-00-1101-
001  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองการศึกษา  และให 

 4.1  นางอรชร  สมพงษ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง   
อํานวยการทองถิ่น  ระดับตน)  เลขที่ตําแหนง  53-2-04-2102-001  เปนผูรักษาราชการแทน  
ผูอํานวยการกองการศึกษา  ลําดับที่  2 

 4.2  นางสาวนงคราญ   ศรีไทย  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง  
53-2-08-3803-001  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองการศกึษา  ลําดับที่  3 
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 4.3  นางสาวพริ้มเพรา  วรรณพิละ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 

อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) เลขที่ตําแหนง  53-2-01-2101-001 ผูอํานวยการกองการศกึษา ลําดับที่ 4 
 4.4  นายประยุทธ  เงาสอง  ตําแหนง ผู อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 

อํานวยการทองถิ่น ระดับ ตน) เลขที่ตําแหนง 53-2-05-2103-001 ผูอํานวยการกองการศึกษา ลําดับที่ 5 
5.  ผูรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนตําแหนงวาง  

ใหนางสุรีรัตน  รุงเรือง  ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)  เลขที่ตําแหนง  53-2-
00-1101-001  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และให 

 5.1 นางสาวพริ้มเพรา  วรรณพิละ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
อํานวยการทองถ่ิน ระดับ  ตน ) เลขที่ ตํ าแหน ง  53-2-01-2101-001  เปนผู รักษาราชการแทน  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ลําดับที่ 2  

 5.2 นางสาวศิริพร   รังสิยารมณ  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  เลขที่
ตําแหนง 53-2-06-3601-001 เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
ลําดับที่ 3     

6.  ผูรักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปนตําแหนงวาง  ใหนางสุรีรัตน  
รุงเรือง  ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น  ระดับกลาง)  เลขที่ตําแหนง  53-2-00-1101-
001  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  และให 

 6.1 นางสาวพริ้มเพรา  วรรณพิละ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
อํานวยการท องถิ่น  ระดับ  ตน ) เลขที่ ตํ าแหน ง  53-2-01-2101-001  เป นผู รักษาราชการแทน  
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ลําดับที่ 2  

 6.2 นางสาวกรรณกิาร   วงคจันต๊ิบ  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ตําแหนง  
53-2-11-3801-001  เปนผูรักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ลําดับที่ 3 

ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน และปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการของทางราชการโดยเครงครัด 

ทั้งนี้   ตั้งแตวันที ่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
  

                                 สั่ง  ณ  วันที่  12   เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 
 
 
 

               (นายสมยศ  กันทะวัง) 
                                นายกเทศมนตรีตําบลศรวีิชัย 

 


