
 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาใน 
ที ่ ๓๓๔/25๖๓ 

เรื่อง  การมอบอ านาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 
************************* 

 

      โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงค าสั่งปลัดเทศบาลต าบลนาใน ที่ ๑๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอ านาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบ 
งานและแบ่งเบาภารกิจปลัดเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความคล่องตัว ตอบสนองความต้องการ
ให้บริการประชาชนและผู้บริหารเทศบาล และการให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาในเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม มาตรา 48  เอกูนวีสติ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓  มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และ ข้อ  263  ข้อ  264 ข้อ 266 (๑) ข้อ 2๖7 และข้อ ๒๖๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน  2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับเพ่ือให้การบริการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการอ านวยความสะดวก เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัว 
และตอบสนองความต้องการต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้องต้น และมีค าสั่งมอบอ านาจ    
ของปลัดเทศบาล ให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้  
 

     นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๖-๒-00-๑101-001  มอบอ านาจให้นายสมคิด ดิษพันล า ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล          
ต าบลนาใน  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๖-๒-00-๑101-002 ปฏิบัติราชการแทน  
โดยให้รับผิดชอบ ดังนี้   

๑. กองคลัง  ยกเว้น กรณีลงนามเช็คสั่งจ่าย       
      ๒. กองช่าง 
      ๓. กองการศึกษา 
      ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      ๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  งานอ่ืนนอกเหนือจาก ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕  ให้เสนอตามล าดับชั้นผ่านปลัดเทศบาล อ านาจ
ตามค าสั่งนี้ปลัดเทศบาลมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ  มีอ านาจแนะน าและ
แก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
  กรณีรองปลัดเทศบาลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเห็นว่าเรื่องนั้นๆ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ให้เสนอปลัดเทศบาลพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอนายกเทศมนตรีสั่งการ 
 การบริหารงานบุคคล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้เสนอ
ความเห็นให้ปลัดเทศบาลพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองทุกกรณี 
                 -/เมื่อรองปลัด... 



-๒- 
 

 เมื่อรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลแล้วให้น าเสนอนายกเทศมนตรีตามล าดับ 
กรณีที่รองปลัดเทศบาลได้สั่งการไปแล้วตามที่ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม          
และตรวจสอบผลการปฏิบัติให้เสนอปลัดทราบทุกสัปดาห์ 
  

      

     ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ค าสั่งใดที่ขัดแย้งกับค าสั่งนี้ ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 
 
          

        สั่ง   ณ   วันที่  ๑๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.25๖๓ 
  
 
 
 

(นายไกรทอง  ศิริบ ารุง) 
ปลัดเทศบาลต าบลนาใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 
เรื่อง  การมอบอ านาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 

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

      โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงค าสั่งปลัดเทศบาลต าบลนาใน ที่ ๑๖๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอ านาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เพ่ือเป็นการปรับปรุง
ระบบงานและแบ่งเบาภารกิจปลัดเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความคล่องตัว ตอบสนองความ
ต้องการให้บริการประชาชนและผู้บริหารเทศบาล และการให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลนาในเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม มาตรา 48  เอกูนวีสติ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓  มาตรา 23 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และ ข้อ  263 ข้อ 264 ข้อ 266 (๑) ข้อ 2๖7 และข้อ ๒๖๘ ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 
พฤศจิกายน  2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบกับเพ่ือให้การบริการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการอ านวยความสะดวก เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัว 
และตอบสนองความต้องการต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงให้ยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้องต้น และมีค าสั่งมอบอ านาจ    
ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดังนี้  
 

     นายไกรทอง  ศิริบ ารุง ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลนาใน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๖-๒-00-๑101-001  มอบอ านาจให้นายสมคิด ดิษพันล า ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล          
ต าบลนาใน  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  ๕๖-๒-00-๑101-002 ปฏิบัติราชการแทน  
โดยให้รับผิดชอบ ดังนี้   

๑. กองคลัง  ยกเว้น กรณีลงนามเช็คสั่งจ่าย       
      ๒. กองช่าง 
      ๓. กองการศึกษา 
      ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      ๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  งานอ่ืนนอกเหนือจาก ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕  ให้เสนอตามล าดับชั้นผ่านปลัดเทศบาล อ านาจ
ตามค าสั่งนี้ปลัดเทศบาลมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ  มีอ านาจแนะน าและ
แก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
  กรณีรองปลัดเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเห็นว่าเรื่องนั้นๆ มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ให้เสนอปลัดเทศบาลพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอนายกเทศมนตรีสั่งการ 
 การบริหารงานบุคคล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้เสนอ
ความเห็นให้ปลัดเทศบาลพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองทุกกรณี 
                 
           -/เมื่อรองปลัด... 



-๒- 
 

 เมื่อรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลแล้วให้น าเสนอนายกเทศมนตรีตามล าดับ 
กรณีท่ีรองปลัดเทศบาลได้สั่งการไปแล้วตามที่ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม           
และตรวจสอบผลการปฏิบัติให้เสนอปลัดทราบทุกสัปดาห์ 

         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน        

        ประกาศ  ณ   วันที่  ๑๑  เดอืน มิถุนายน  พ.ศ.25๖๓ 

  

                                                            
 (นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรี) 

นายกเทศมนตรีต าบลนาใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


