
 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
ที่   ๑๗๘ /๒๕๖๔   

เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้รองนำยกเทศมนตรีปฏิบัตริำชกำรแทน 
..................................... 

 
อาศัยอ านาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 

๒๕๖๔  มาตรา ๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) มาตรา ๔๘ วีสติ 
รวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖๒  จึงมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้ 

๑. นายอาทิตย์  สายทอง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี (๑)   รับผิดชอบการบริหารงาน    
กองช่าง และกองการศึกษา   

๒. นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  (๒)  รับผิดชอบการ
บริหารงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ กองสวัสดิการและสังคม  

       ให้มีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการงานประจ าทั่วไป  งานที่เป็น
นโยบายของนายกเทศมนตรี  ตลอดจนการอนุมัติฎีกาในหมวดรายจ่ายประจ า  อาทิ เช่น  เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  และการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบ ภายใน
วงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

การมอบอ านาจ  ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ หรือหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญให้เสนอนายกเทศมนตรีทราบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเร่งรัด ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หรือสั่งการแล้วแต่กรณี  

ในการนี้ เมื่อรองนายกเทศมนตรีได้ปฏิบัติ ราชการแทน ที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไปแล้วให้
ท าบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีให้ทราบทุก ๓๐ วัน และต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบ
นโยบายที่นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุก าหนดไว้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง  ณ  วันที่   ๑๗      เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                       (ลงชื่อ)  
                          (นายถาวร   นันทะแสง) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ   
 
 

  

 



 
 

 
 
 

ประกำศเทศบำลต ำบลศรีธำต ุ  

เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจให้รองนำยกเทศมนตรีปฏิบัตริำชกำรแทน 
..................................... 

 
อาศัยอ านาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 

๒๕๖๔  มาตรา ๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) มาตรา ๔๘ วีสติ 
รวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖๒  จึงมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ดังต่อไปนี้ 

๑. นายอาทิตย์  สายทอง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี (๑)   รับผิดชอบการบริหารงาน    
กองช่าง และกองการศึกษา   

๒. นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  (๒)  รับผิดชอบการ
บริหารงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ กองสวัสดิการและสังคม  

       ให้มีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการงานประจ าทั่วไป  งานที่เป็น
นโยบายของนายกเทศมนตรี  ตลอดจนการอนุมัติฎีกาในหมวดรายจ่ายประจ า  อาทิ เช่น  เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน  คา่ใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  และการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบ ภายใน
วงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

การมอบอ านาจ  ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ หรือหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญให้เสนอนายกเทศมนตรีทราบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเร่งรัด ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หรือสั่งการแล้วแต่กรณี  

ในการนี้ เมื่อรองนายกเทศมนตรีได้ปฏิบัติ ราชการแทน ที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไปแล้วให้
ท าบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีให้ทราบทุก ๓๐ วัน และต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบ
นโยบายที่นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุก าหนดไว้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗       เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                       (ลงชื่อ) 
                          (นายถาวร   นันทะแสง) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ   
 
 

  

 



                                             
ส่วนรำชกำร   ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ ( งานธุรการ)      

ที ่ อด ๖๑๙๐๑/  ๑๐๑                                       วันที่        ๑๗    พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขออนุมัติจัดท าค าสั่งการมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
  

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ 

  เรื่องเดิม 

  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลศรีธาตุ ที่ ๔๒๕/๒๕๕๙  เรื่อง การมอบอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับ
พัสดุและอนุมัติฎีกา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน  
เกี่ยวกับพัสดุและอนุมัติฎีกา ไปแล้วนั้น 

 ข้อเท็จจริง 

 ด้วยเทศบาลต าบลศรีธาตุ  ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลเมื่อ  ๒๗  เมษายน ๒๕๖๔  พร้อมทั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  ได้แต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามค าสั่งเทศบาลต าบลศรีธาตุ ที่ 
๑๔๒ / ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๓  พฤษภาคม ๒๕๖๔  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความชัดเจน  สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  จึงมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ   ให้เป็นปัจจุบัน  จึงมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
รับผิดชอบ  ดังนี้  

 ๑. นายอาทิตย์  สายทอง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี (๑)   รับผิดชอบการบริหารงาน    
กองช่าง และกองการศึกษา   

 ๒. นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์    ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  (๒)  รับผิดชอบการ
บริหารงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และ กองสวัสดิการและสังคม  

        ให้มีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการงานประจ าทั่วไป  งานที่เป็น
นโยบายของนายกเทศมนตรี  ตลอดจนการอนุมัติฎีกาในหมวดรายจ่ายประจ า  อาทิ เช่น  เงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  และการอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบ ภายใน
วงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 การมอบอ านาจ  ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ หรือหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญให้เสนอนายกเทศมนตรีทราบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเร่งรัด ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หรือสั่งการแล้วแต่กรณี  

 กฎหมำย / ระเบียบ 

 อาศัยอ านาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  มาตรา ๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) มาตรา ๔๘ 
วีสติ รวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖๒    จึงได้จัดท าค าสั่งนี้ 

/ข้อเสนอ... 

บันทึกข้อควำม 



-๒- 

 ข้อเสนอ  

   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่  มีความเรียบร้อย ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
จึงได้จัดท าค าสั่ง เรื่อง การมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด เห็นลงนามค าสั่งเทศบาลต าบลศรีธาตุ  เรื่อง การมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
ทั้งนี้ ค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดกับค าสั่งนี้ ให้ยกเลิก และใช้ค าสั่งนี้แทน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบกรุณาลงนามในร่างค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.                          .                  (ลงชื่อ)                            .  
            (    กฤติภณ   กัญญาพัน  )                              (    นางณัฐชยา  มะธิเกาปะ  ) 
            เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                     หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ  
                                                                                       

 

(ลงชื่อ)                            . 

(    นางกุลจิรา  เขตบุญไสย  ) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

ควำมเห็นของปลัดเทศบำล                                 ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรี 
………………………………………………………………………        ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………         ……………………………………………………………………. 
 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)                             
               (    นางศรินยา  จันพลา  )                         (    นายถาวร   นันทะแสง   ) 
               ปลัดเทศบาลต าบลศรีธาตุ                     นายกเทศมนตรีต าบลศรีธาตุ  
 
 

         
 
 
 
                                                                         
                                                            

 
 


