
 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลสุเทพ 

ที่   ๔๑๖ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง    มอบอ ำนำจบริหำรกิจกำรเทศบำลใหร้องนำยกเทศมนตรีต ำบลสุเทพ 
 

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

ตำมที่ เทศบำลต ำบลสุเทพ ได้แต่งตั้งให้  ส.อ.ปฐมพงศ ์ พลับพลำทอง  ด ำรง 

ต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรีต ำบลสุเทพ ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลสุเทพที่ ๓๑๑/๒๕๕๓ ลง

วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๓ และแตง่ตัง้ให้ นำยสนั่น  แก้วปู่วัด ด ำรงต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี

ต ำบลสุเทพ ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลสุเทพที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๕๔  

แล้วนั้น 
 

เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรและกำรบริหำรรำชกำร  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๘ อัฏฐ และมำตรำ ๔๘ วีสติ แห่งพระรำชบัญญัติ

เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   จึงมอบหมำยให้ ส.อ.ปฐมพงศ ์ 

พลับพลำทอง  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลสุเทพ  มีหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติรำชกำรและ

บริหำรรำชกำร ในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองสวัสดิกำรสังคม  และมอบหมำยให ้

นำยสนั่น  แก้วปู่วัด  มีหน้ำที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติรำชกำรและบริหำรรำชกำร ในส ำนัก

ปลัดเทศบำลต ำบลสุเทพและกองกำรศึกษำ ตำมที่นำยกเทศมนตรีต ำบลสุเทพมอบหมำย 

ปรำกฎตำมเอกสำรผนวกแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

ทั้งนี้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

ค ำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ให้เป็นอันยกเลิกและใช้ค ำสั่งนีบ้ังคับแทน 
 

 สั่ง ณ วันที่ ๑๗  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 (ลงช่ือ)   

         (  นำยทวีพงษ์  หินค ำ  ) 

       นำยกเทศมนตรตี ำบลสุเทพ 



ผนวกแนบท้ายค าส่ังการมอบหมายงานในอ านาจหน้าทีข่องนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพให้  รองนายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ ปฏบิัตริาชการแทน 
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ล ำดบัท่ี อ ำนำจท่ีมอบใหป้ฏิบติัรำชกำรแทน มอบโดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ลกัษณะงำนท่ีมอบใหป้ฏิบติัรำชกำรแทน ผูป้ฏิบติัรำชกำรแทน 

1 อ ำนำจกำรลงนำมในหนงัสือรำชกำร พรบ.เทศบำล  พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีวำ่ดว้ยงำนสำรบรรณ  พ.ศ. 

2526 

1.1)  กำรแจง้เร่ืองทัว่ไปท่ีมิใช่เป็นกำร  เก่ียวกบันโยบำยหรือแจง้

เร่ืองแนวทำงปฏิบติัใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2)  กำรแจง้เร่ืองสัง่กำรทัว่ไปท่ีเป็นงำนท่ีมีลกัษณะงำนประจ ำ

ท่ีปกติหน่วยงำนท่ีรับแจง้จะตอ้งถือปฏิบติัอยูแ่ลว้ 

1.3) กำรแจง้ผลพิจำรณำในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัหรือ

อนุญำต จำกผูท่ี้มีอ ำนำจอนุมติัหรืออนุญำตแลว้  ให้

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

1.4) กำรแจง้ทกัทว้งกำรปฏิบติังำน เพ่ือใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง

รับทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

1.5) กำรตอบขอ้หำรือเก่ียวกบังำนในหนำ้ท่ี  ซ่ึงเป็นเร่ืองทัว่ไป

หรือเร่ืองท่ีมีระเบียบกฎหมำยก ำหนดไวช้ดัแจน 

1.6) กำรออกหนงัสือรับรองสถำนะ ต ำแหน่ง  เงินเดือน ค่ำจำ้ง  

ค่ำตอบแทนใหพ้นกังำนส่วนต ำบลและพนกังำนจำ้ง 

1.7) กำรส่งรำยงำนต่ำง ๆ ในเร่ืองท่ีเป็นกำรรำยงำนประจ ำให้

หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทรำบ  ท่ีมิใช่รำยงำนทำงกำรเงิน 

1.8) กำรตอบหนงัสือกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีนำยกเทศมนตรีไม่

อำจปฏิบติัรำชกำรได ้

นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 
ส.อ.ปฐมพงศ ์ 

พลบัพลำทอง 
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2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 

อ ำนำจในกำรอนุญำตใชร้ถยนต์
รำชกำร 
 
 
 
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรพสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 
อ ำนำจอนุมติักำรเบิกจ่ำยเงิน

งบประมำณ 

พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรใชแ้ละรักษำรถยนต์
ของหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2535 ขอ้11 
พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรพสัดุของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.   2535  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมถึงฉบบัปัจจุบนั 
 
 
พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่กำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2547  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง
ฉบบัปัจจุบนั 
 

2.1)  กำรใชร้ถยนตร์ำชกำร  เพื่อออกไปปฏิบติัรำชกำรในจงัหวดั 
 
 
 
 

3.1)  กำรสัง่ซ้ือ  สัง่จำ้ง  และด ำเนินกำรทำงพสัดุ ภำยในวงเงิน 
คร้ังละไม่เกิน 30,000 บำท 

3.2)  กำรอนุมติัยมื – คืน พสัดุของเทศบำล 
3.3)  กำรอนุมติัสัง่ซ่อมแซมพสัดุท่ีช ำรุด เสียหำย กรณีต่อไปน้ี 
 -  ครุภณัฑส์ ำนกังำนทุกชนิด 
 -  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
 -  รถยนตร์ำชกำรของเทศบำล 
 
4.1)  กำรอนุมติักำรเบิกเงินงบประมำณ ตำมเทศบญัญติั 
 ภำยในวงเงินคร้ังละไม่เกิน  30,000 บำท 
4.2)  กำรอนุมติัฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมเทศบญัญติั 
 ภำยในวงเงินคร้ังละไม่เกิน  30,000 บำท 
4.3)  กำรอนุมติัฎีกำและกำรเบิกเงินงบประมำณ ตำมเทศบญัญติั

งบประมำณประจ ำปี  เฉพำะหมวดรำยจ่ำยดงัต่อไปน้ี 
 -  หมวดเงินเดือน  ค่ำจำ้งประจ ำ  ค่ำจำ้งชัว่ครำว 
 -  หมวดค่ำตอบแทน  เฉพำะค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง 
 -  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 
 
 
 
 

นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 
ส.อ.ปฐมพงศ ์ 
พลบัพลำทอง 

 
 
 
 
 

นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 
ส.อ.ปฐมพงศ ์ 
พลบัพลำทอง 
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5 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

อ ำนำจในกำรติดตำมเงินอดุหนุน
ต่ำงๆ 
 
 
อ ำนำจอนุมติัเงินสวสัดิกำรของ
พนกังำนเทศบำล 
 
 
 
 
 
 
 
อ ำนำจพิจำณำค ำร้องขอเก่ียวกบั

สำธำรณูปโภคและ/หรือ  กำร

บรรเทำควำมเดือนร้อนของ

ประชำชน 

พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

 
พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบั
กำรรักษำพยำบำลของพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548 
ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรช่วยเหลือบุตร 
 
พรบ.เทศบำล พ.ศ. 2496  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบั
ปัจจุบนั 

-  มำตรำ  48  วสีติ 

 

5.1)  กำรติดตำมเก่ียวกบัเงินอุดหนุนต่ำง ๆ 
 
 

 
6.1)  กำรอนุมติัเบิกจ่ำยเงินสวสัดิกำรปกติใหพ้นกังำนเทศบำล 
 -  ค่ำรักษำพยำบำล 
 -  ค่ำเช่ำบำ้น 
 -  ค่ำช่วยเหลือบุตร 
 
 
 
 
 
7.1)  กำรพิจำรณำอนุมติัค ำขอเก่ียวกบัสำธำรณูปโภค 
 -  ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 -  น ้ ำอุปโภค บริโภค และน ้ ำประปำ 
 -  ลำ้งท ำควำมสะอำดทำงสำธำรณะ ถนน ทำงทำ้ 
7.2)  กำรพิจำรณำอนุมติักำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน 
 -  กำรตดัก่ิงไม ้

นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 
ส.อ.ปฐมพงศ ์ 
พลบัพลำทอง 

 
นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 

ส.อ.ปฐมพงศ ์ 
พลบัพลำทอง 

 
 
 
 
 
 

นำยสนัน่  แกว้ปู่วดั 
ส.อ.ปฐมพงศ ์ 
พลบัพลำทอง 

 
 
 

 


