
 

 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ท่ี    19  / 2562 

เร่ือง มอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้พนักงานเทศบาลปฏบิัติราชการแทน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหาราชการของเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมท้ังเป็นการลดขึ้นตอนและระยะเวลาในการส่ัง การอนุญาต และ                   
การอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 วีสติ  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
และอ านวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน จึงมอบอ านาจให้พนักงานเทศบาลเทศบาลสามัญ  ดังต่อไปนี้  

1. ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ในการส่ังการ อนุญาต และการอนุมัติตามบัญชี 
การมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ัง 

2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนในการส่ังการ อนุญาต และการอนุมัติ
ตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. ผู้อ านวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทนในการส่ังการ อนุญาต และการอนุมัติตาม 
บัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังในงานด้านไฟฟ้าและถนน 

4. ผู้อ านวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทนในการส่ังการ อนุญาต และการอนุมัติตาม 
บัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังในงานด้านการเงิน และทะเบียนพาณิชย์ 

5. ผู้อ านวยการกองประปา ปฏิบัติราชการแทนในการส่ังการ อนุญาต และการอนุมัติตาม 
บัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังในงานกิจการประปา 

6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทนในการส่ังการ อนุญาต 
และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังในงานจ าหน่ายสินค้า 

7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนในการส่ังการ อนุญาต และการอนุมัติ
ตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังในการศึกษา 
 

                    ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี   15   เดือน มกราคม พ.ศ.  2562 

 

 

(นางอาภรณ์  แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 



บัญชีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้พนกังานเทศบาลปฏิบัติราชการ 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืนที่ 19 /2562 ลงวันที่  15  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562  

------------------------------------------------------------------- 

1. ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชี ที่ 1 - 5 
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 การอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ตาม ม.4, ม.13, ม.55, ม.60, แห่ง 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข) 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการยกเลิกกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 
ประเภท) 

 

2 อนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร (ตาม ม.4, ม.34, ม.56 
และ ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535) 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการอนุญาตยกเลิกกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร (พื้นท่ีเกิน 200 ตร.ม.) 

 

3 อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร (ตาม ม.4, ม.25, ม.28 
และ ม.40 แห่ง  พ .ร .บ.ควบคุมอาคาร                    
พ.ศ.2522) 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการอนุญาต/ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  หรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร 

 

 

 

 



 

1. ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชี ที่ 1 - 5 
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

4 อนุญาตให้บริการขยะมูลฝอย พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ยกเลิกบริการเก็บขยะและ
เปล่ียนแปลงข้อมูล 

 

5 การออกหนั ง สือรั บรอง เงิ น เ ดือนให้แก่
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

มอบอ านาจในการลงลายมือช่ือในหนังสือรับรองเงินเดือน  

 

2. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ปฏบิัติราชการแทน ในงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อุบัติเหตุ/อัคคีภัย 

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการรับแจ้งและการอนุมัติออกปฏิบัติหน้าท่ีในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 

 



 

3. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน ในงานด้านไฟฟ้าและถนน 
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 งานด้านไฟฟ้าและถนน 

งานรับแจ้ง แก้ไข และบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการรับแจ้งและแก้ไขปัญหาและบ ารุงรักษาระบบฟ้าส่อง
สว่างชุมชน 

 

4. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน ในงานด้านการเงินและบัญชี และงานทะเบยีนพาณิชย ์
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 งานทะเบียนพาณิชย์ 

 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

อ านาจในการออกใบอนุญาตและด าเนินการตามแผนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

 

 

 

 

 



5. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการแทน ในงานจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 อนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือสาธารณะ  
(ตาม ม.4, ม.41, ม.56 และ ม.60 แห่ง 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการอนุญาตยกเลิกกิจการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือ                       
ทางสาธารณะ 

 

 

6. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการประปา ปฏิบัติราชการแทน ในงานกิจการประปา ตามบัญชี 1 - 3 
 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 งานกิจการประปา 

การขอใช้ประปารายใหม่/ต่อเติม/แก้ไข และ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เกี่ยวกับการใช้
น้ าประปา 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจในการอนุมัติน้ าประปารายใหม่ และการรับเรื่องร้องทุกข์
เกี่ยวกับการใช้น้ าประปา 

 

 

2 การติดต้ัง ต่อเติม ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบประปา 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจการติดต้ัง ต่อเติม ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
ประปา 

 

3 การแก้ไขปัญหาน้ าไม่ไหล ท่อประปาแตก พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจการการแก้ไขปัญหาน้ าไม่ไหล ท่อประปาแตก  

 



7.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ในงานการศึกษา  

 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติ 

ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจ 

ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 ควบคุม ก ากับ ดูแล การส่ัง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการ
อื่นใด 

พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 

อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นใด 

 

 

 

 

 

 


