
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที่ 124/2563 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
................................................ 

   ด้วย จ่าเอกเกษม ชูเมือง พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้โอนไปด ารง 
ต าแหน่งสังกัดเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงท าให้ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ว่างลง ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการในส านักปลัดเทศบาล มีผู้ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง อาศัยอ านาจตามข้อ 270 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 แต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
  1.นายชาติชาย ชูช่วย พนักงานเทศบาล ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  2.กรณีที่ ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ แต่งตั้ง นายสุวิทย์ วาเรศ พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสสั่งเปลี่ยนแปลงหรือมีผู้มาด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 

                                                                                                         
 
      (นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
                                                          นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที่  247 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

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

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการของกองคลังเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ในกรณีที่ ผู้อ านวยกองคลังไม่อยู่ 
หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 และข้อ 271 จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลังตามล าดับ 
ดังนี้ 

 1. นางจุฬารัตน์ ศรีสิทธิยานนท์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 2. นางสาวสุจิตรา ศรีสงคราม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซี่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป   

    สั่ง  ณ   วันที่  1   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

 

                                               
(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที่ 230/2563 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านายการกองช่าง 
******************************* 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25642 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 
และข้อ 271 จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง ดังนี้ 

  1. นายชิตชนก ชนะกุล ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  2. กรณีที่ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่างไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
แต่งตั้งให้ นายนิพนธ์ ปานแย้ม ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือ
ผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้
ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้ง
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 

 
(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที ่310 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

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

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความต่อเนื่องในกรณีที่ 
ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่  หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 และข้อ 271 จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ ดังนี้ 

 1. นายปรัชญา สุขราช  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 2. นางคันธมาศ สุวรรณประไพ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซี่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป   

    สั่ง  ณ   วันที่  18   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

                                               
(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที ่35 / 2564 

เรื่อง ยกเลิกค าสั่ง และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 

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

 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร ที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  ลงวันที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  ไปแล้วนั้น  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ ของกองการศึกษาเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติราชการการ จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร ที่ 30/2564 ลงวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 
และข้อ 271 จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ดังนี้ 

 1. นางนภารัตน์ ผ่องใส  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 2. กรณีที่ ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 นางสาวอัสมา สวัสดิภาพ ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
         2.2 นางพวงจันทร์ บุญคงมาก  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซี่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  8  กุมภาพันธ์  2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

    สั่ง  ณ   วันที่  8   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

                                                         
(นายณรงค์ ยิ้มสุด) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 

ที ่54 / 2564 
เรื่อง ยกเลิกค าสั่ง และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 

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

 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร ที่ 280/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการ
ประปา  ลงวันที่ 15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563  ไปแล้วนั้น  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ ของกองการประปาเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติราชการการ จึงยกเลิก
ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร ที่ 280/2563 ลงวันที่  15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 และข้อ 271 จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองการประปา ดังนี้ 

 1. นางวลีรักษ์  ศรีสิทธิวิชญ์  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
การประปา 
 2. กรณีที่ ผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการประปาไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
แต่งตั้ง นางจารีย์ บุญชูวงศ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการ
ประปา 

 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซี่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  3  มีนาคม  2564  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

    สั่ง  ณ   วันที่  3   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

                                              
(นายณรงค์ ยิ้มสุด) 

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที ่326 / 2563 

เรื่อง ยกเลิกค าสั่ง และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

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

 ตามท่ี เทศบาลต าบลหัวไทรได้มีค าสั่ง ที่ 278/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมไปแล้วนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการ ของกองสวัสดิการสังคม
เป็นไปด้วยความต่อเนื่องในกรณีที่ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมไม่อยู่  หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
จึงยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร  ที่ 278/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 270 และข้อ 271 จึง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ตามล าดับ ดังนี้ 

 1. นายนราธิป สินโน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 2. นายชาติชาย ชูช่วย ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษา
ราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซี่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี  

 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป   

    สั่ง  ณ   วันที่   1   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2563 

 

                                                         
(นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 

 
 



 
 

 


