
                                             
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัดเทศบำล งำนธุรกำร      

ที ่ อด ๖๑๙๐๑/๘๖                                          วนัที ่    ๓   พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
  

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 

  เรื่องเดิม 

 ตำมที่เทศบำลต ำบลศรีธำตุ ได้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ กรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้
ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

 ข้อเท็จจริง 

  เพ่ือให้นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  มีผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล จึงแต่งตั้ง
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  และแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
ต ำบลศรีธำตุ  เป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลศรีธำตุ ตำมที่นำยกเทศมนตรีฯ มอบหมำย 
ดังนี้ 
  ๑.  นำยอำทิตย์  สำยทอง     แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีฯ  คนที่ ๑ 
  ๒.  นำยอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์    แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีฯ  คนที่ ๒ 
  ๓.  นำงพรทิพย์ภำ  โสภำรัตน์    แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ 
  ๔.  นำงวัลลภำ  ระบำเลิศ     แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ 

กฎหมาย / ระเบียบ 

  พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
  มำตรำ ๔๘ อัฏฐ  นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้
ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้ตำมเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เทศบำลต ำบล ให้แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน  
  นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมำชิก
สภำเทศบำลได้ โดยในกรณีเทศบำลต ำบลให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินสองคน ในกรณีเทศบำลเมืองให้แต่งตั้งได้
จ ำนวนรวมกันไม่เกินสำมคน และในกรณีเทศบำลนครให้แต่งตั้งได้จ ำนวนรวมกันไม่เกินห้ำคน  
  มำตรำ ๔๘ นว รองนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ 

 

 

/ข้อเสนอ... 

บันทึกข้อความ 



 

-๒- 

 ข้อเสนอ  

   ส ำนักปลัดฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  รำยชื่อผู้ที่จะท ำกำรแต่งตั้งเป็นรองนำยกเทศมนตรีฯ  ไม่เป็น
ผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ เบญจ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรสอดคล้องกับภำรกิจหน้ำที่  มี
ควำมเรียบร้อย ชัดเจน มีประสิทธิภำพ  จึงได้จัดท ำร่ำงค ำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี เป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลศรีธำตุ ตำมที่
นำยกเทศมนตรีฯ มอบหมำย  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  หำกเห็นชอบกรุณำลงนำมในร่ำงค ำสั่งที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

     (ลงชื่อ) พ.จ.อ.                          .                  
                     (    กฤติภณ   กัญญำพัน  )                               
              เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน        
                
 
  (ลงชื่อ)                            .          (ลงชื่อ)                            .  
         (    นำงณัฐชยำ  มะธเิกำปะ  )                    (    นำงกุลจิรำ  เขตบุญไสย  ) 
                หวัหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร                                       หวัหน้ำส ำนักปลัด 

 

 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาล                                 ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
………………………………………………………………………        ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………         ……………………………………………………………………. 
 
 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)                             

               (    นำงศรินยำ  จันพลำ  )                               (    นำยถำวร   นันทะแสง   ) 
               ปลัดเทศบำลต ำบลศรีธำตุ                            นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  
 
 

         

 

 



 

                                                                         

 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีธำตุ 

      ที ่   ๑๔๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

.................................................................................................. 

  ตำมที่เทศบำลต ำบลศรีธำตุ ได้มีกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ กรณีคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งประกำศก ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้
ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  เมื่อวันที่  ๒๗  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๘ อัฏฐ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ เป็นผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำร
รำชกำรของเทศบำลต ำบลศรีธำตุ ตำมที่นำยกเทศมนตรีฯ มอบหมำย และแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบล    
ศรีธำตุ และเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ  ดังนี้ 
  ๑.  นำยอำทิตย์  สำยทอง     แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีฯ  คนที่ ๑ 
  ๒.  นำยอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์    แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีฯ  คนที่ ๒ 
  ๓.  นำงพรทิพย์ภำ  โสภำรัตน์    แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีฯ 
  ๔.  นำงวัลลภำ  ระบำเลิศ     แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง   ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีฯ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่      ๓           พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สั่ง ณ วันที่    ๓      เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

         (นำยถำวร  นันทะแสง) 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ   

 

 

 


