
 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปะแต 
ที่  23  / 2561 

เรื่อง  มอบอ ำนำจนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 
ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน 

--------------------------------------- 
   อ้ำงถึง ค ำสั่ งเทศบำลต ำบลปะแต  ที่  16/2560 ลงวันที่  10  มกรำคม 2560                   
เรื่องมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น 

 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลปะแต เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คล่องตัว         
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร อนุญำต และกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับกำร ใช้
บริกำรประชำชนโดยตรง อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) จึงมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต        
ให้  นำยอับดุลรอแม  รำเยง ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต คนที่  1 ปฏิบั ติรำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจซึ่งแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

          ดังนั้น  ให้ผู้ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำค ำสั่งกำร และก ำกับดูแลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย และต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกับดูแลและและกรอบนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต             
ก ำหนดไว้  
  

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

          สั่ง ณ วันที่ 11  เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นำยสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
             นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปะแต 
ที่  24  /  2561 

เรื่อง  มอบอ ำนำจนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 
ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน 

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

  อ้ ำงถึ ง ค ำสั่ ง เทศบำลต ำบลปะแต  ที่  17/2560 ลงวันที่  10 มกรำคม  2560             
เรื่องมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น 

 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลปะแต เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คล่องตัว           
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร อนุญำต และกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรประชำชนโดยตรง อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) จึงมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต                  
ให้ นำยรอมือลี  บูดี ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต คนที่ 2  ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี
ต ำบลปะแต ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจซึ่งแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

            ดังนั้น  ให้ผู้ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำค ำสั่งกำร และก ำกับดูแลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย และต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกับดูแลและและกรอบนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต                   
ก ำหนดไว้  
  

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

          สั่ง ณ วันที่ 11  เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 
 
 
 
     (ลงชื่อ)  
      (นำยสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
             นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
           

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปะแต 
ที ่25 / 2561 

เรื่อง  มอบอ ำนำจนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 
ให้ปลัดเทศบำลต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน 

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

  อ้ ำงถึ ง ค ำสั่ ง เทศบำลต ำบลปะแต  ที่  18/2560 ลงวันที่  18 มกรำคม 25 60                       
เรื่องมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ให้ปลัดเทศบำลต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น 

 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลปะแต เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คล่องตัว         
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร อนุญำต และกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรประชำชนโดยตรง อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) จึงมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต         
ให้ นำยบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย์ ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบลปะแต   ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี            
ต ำบลปะแต ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจซึ่งแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

  ดังนั้น  ให้ผู้ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำค ำสั่งกำร และก ำกับดูแลงำนที่ได้รับ
มอบหมำย และต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกับดูแลและและกรอบนโยบำยที่นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต            
ก ำหนดไว้  
  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

   สั่ง ณ วันที่ 11 เดือนมกรำคม พ.ศ.2561 
 
 
 
     (ลงชื่อ)  
      (นำยสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
             นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลปะแต ให้ นายอับดุลรอแม  ราเยง 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลปะแต คนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทน 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลปะแต  ที่   23  /2561  ลงวันที่   11    เดือนมกราคม 2561 
 

ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ 
ปฏิบัติรำชกำรแทน 

มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติรำชแทน 

ลำยมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

1. กำรลงนำมในหนังสือ
รำชกำร 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 
 

อ ำนำจในกำรลงนำมใน
หนังสือรำชกำรที่ติดต่อ
ในเรื่องทั่วไป ที่ไม่ใช่
เรื่องเก่ียวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลเรื่อง
เกี่ยวกับกำรเงิน และ
หนังสือรับรองที่ดิน 

 
 

 

2. กำรช่วยเหลือ 
ด้ำนสำธำรณภัย 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อ ำนำจในกำรสั่งกำร 
อนุญำต อนุมัต ิและกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

บัญชีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลปะแต ให้ นายรอมือลี  บูดี 
ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลปะแต คนที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลปะแต  ที่   24   /2561 ลงวันที ่  11 เดือนมกราคม  2561 
 

ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ 
ปฏิบัติรำชกำรแทน 

มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติรำชแทน 

ลำยมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

1. กำรให้บริกำรด้ำนน้ ำ
อุปโภคบริโภค 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อ ำนำจในกำรสั่งกำร 
อนุญำต อนุมัต ิและกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ 

 

 

2. กำรดูแลงำนด้ำน
กำรศึกษำ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อ ำนำจในกำรสั่งกำร 
อนุญำต อนุมัติ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลปะแต ให้ นายบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย์ 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลปะแต ปฏิบัติราชการแทน 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลปะแต  ที่   25  /2561  ลงวันที ่ 11 เดือน มกราคม  2561 
 

ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ 
ปฏิบัติรำชกำรแทน 

มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบ
อ ำนำจให้ปฏิบัติรำชแทน 

ลำยมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

1. กำรลงนำมในหนังสือ
รำชกำร 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 

อ ำนำจในกำรลงนำมใน
หนังสือรำชกำรที่
ประชำชนมำติดต่อใน
เรื่องหนังสือรับรองที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง ประกาศการมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีต าบลปะแต  

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 

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

  อ้ ำงถึ ง ค ำสั่ ง เทศบำลต ำบลปะแต  ที่  23/2561 ล งวันที่11 มกรำคม  256 1                      
เรื่องมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น 

 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลปะแต เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คล่องตัว         
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร อนุญำต และกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรประชำชนโดยตรง อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) จึงมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต        
ให้  นำยอับดุลรอแม  รำเยง ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต คนที่  1 ปฏิบัติรำชกำรแทน
นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจซึ่งแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

 

 จงึประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่   12  เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561 

 

 

(นำยสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง ประกาศการมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีต าบลปะแต  

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 

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

  อ้ำงถึ ง ค ำสั่ งเทศบำลต ำบลปะแต  ที่  24/2561 ลงวันที่  11  มกรำคม 2561                 
เรื่องมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น 
 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลปะแต เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คล่องตัว           
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร อนุญำต และกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรประชำชนโดยตรง อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) จึงมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต                  
ให้ นำยรอมือลี  บูดี ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต คนที่ 2  ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี
ต ำบลปะแต ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจซึ่งแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่   12   เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561 

 

 

(นำยสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศเทศบาลต าบลปะแต 
เรื่อง ประกาศการมอบอ านาจให้ปลัดเทศบาลต าบลปะแต  

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลปะแต 
 

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

  อ้ำงถึง ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปะแต  ที่ 24 / 2561 ลงวันที่  11 มกรำคม พ.ศ.2561             
เรื่องมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต ให้ปลัดเทศบำลต ำบลปะแต ปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น 

 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลต ำบลปะแต เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว คล่องตัว         
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร อนุญำต และกำรอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรประชำชนโดยตรง อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 48 วีสติ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล        
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) จึงมอบอ ำนำจของนำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต         
ให้ นำยบุญชัย  ดีเลิศไพบูลย์ ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำลต ำบลปะแต   ปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกเทศมนตรี           
ต ำบลปะแต ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจซึ่งแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่    12   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

(นำยสมศักดิ์  ศรีสมบัติ) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลปะแต 

 
 

 

 
 

 

 


