
 

 ค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร 
 ที่  311/2560 
 เรื่อง  มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 ………………………………… 

 
   

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่ 090/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ค าสั่งเทศบาล
ต าบลนาสาร ที่ 130/2558 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 และค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่ 574/2558            
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายกเทศมนตรีต าบลนาสารได้มอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีต าบลนาสาร
ปฏิบัติราชการแทน นั้น  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลนาสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่ 090/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 
ค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่ 130/2558 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 และค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร                 
ที่ 574/2558 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ดังกล่าวข้างต้นและอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 วีสติ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอ านาจ พ.ศ.2550 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีค าสั่งมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี ดังนี้      

1.การแบ่งมอบงาน ประกอบด้วย                  
(1) นายโชติ สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1  
(2) นายอนัน ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2  

โดยให้รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบงานในแต่ละภารกิจ/หน่วยงาน มีหน้าที่ในการควบคุม 
ก ากับ เร่งรัด ประสานงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางการพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล รายละเอียดตามผนวก ก 

2.การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
หรือการด าเนินการอื่น รายละเอียดตามผนวก ข และผนวก ค 

3.ข้อก าหนดในการปฏิบัติตามค าสั่งนี้ 
   3.1 การมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไม่รวมถึงการปฏิบัติราชการ ซึ่งนายกเทศมนตรีสงวนไว้

โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
        3.1.1 งานที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศ งานที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ งานราชการลับ 
3.1.2 งานนโยบายส าคัญที่นายกเทศมนตรีริเริ่มไว้ 

   3.1.3 งานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
   3.1.4 งานบริหารงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1.5 งานที่นายกเทศมนตรีได้ริเริ่มไว้ หรือสั่งการไว้ให้น าเสนอนายกเทศมนตรี
พิจารณา 
   3.1.6 งานที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการ 
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3.1.7 การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลไปราชการ

ต่างประเทศหรือลาไปต่างประเทศ 
3.1.8 การอนุมัติข้อบัญญัติและเทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณของเทศบาลต าบล 

นาสาร 
3.1.9 การจัดซื้อจัดจ้าง 
3.1.10 การเสนอขออนุมัติเงินและโครงการตามงบที่ได้รับจัดสรรของการบริหาร

ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
3.1.11 การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
3.1.12 การอนุมัติใช้จ่ายเงินงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย 
3.1.13 การด าเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
3.1.14 การเสนอในการกู้เงินของเทศบาล และการขอยกเว้นระเบียบทางการเงิน

ของเทศบาล 
3.1.15 การลงนามขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ

เทศบาล 
3.1.16 กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้ ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี 

 3.2 การมอบอ านาจในการก ากับการบริหารราชการ หรือสั่งการและการปฏิบัติราชการตาม
ค าสั่งนี้ เป็นการมอบอ านาจให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

3.3 การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีค าสั่งนี้ เป็นการมอบอ านาจให้รอง
นายกเทศมนตรีในด้านการบริหารงานทั่วไป และงานที่ต้องปฏิบัติตามปกติทั่วไป รวมทั้งงานที่ส่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของส่วนราชการนั้น ๆ ที่ปฏิบัติเป็นประจ าและไม่มีปัญหา 

3.4 การมอบอ านาจการบริหารราชการ การอนุมัติ การอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการ การปฏิบัติ
ราชการหรือการด าเนินการใดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้
ก าหนดไว้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรีเป็นการเฉพาะ 

3.5 การมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี ตามข้อก าหนดดังกล่าว หากพิจารณาเห็นว่าเรื่อง
ใดที่ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีไปแล้ว และเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญที่นายกเทศมนตรีควรทราบ ให้
รายงานหรือน าเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อรับทราบทันที 

3.6 กรณีการไปปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่มีปัญหาในทางปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได้ หรือ
เป็นกรณีที่เกิดความไม่ชัดเจนว่าส่วนราชการใดหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ก ากับดูแล ก็ให้พิจารณาด าเนินการโดย
ค านึงถึงลักษณะงานตามภารกิจเป็นส าคัญ แต่หากเป็นกรณีที่เห็นว่าด าเนินการแล้วอาจเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ ให้ผู้รับมอบอ านาจแจ้งงานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเพ่ือพิจารณาน าเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 

3.7 การมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ ให้ผู้รับมอบอ านาจยึดหลักการประสานงานระหว่างส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัดเป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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  4.ค าสั่งเทศบาลต าบลนาสารใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ หรือได้ระบุไว้แล้วในค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่ง
นี้ 
  5.ผู้ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ จะมอบอ านาจให้ผู้ใดต่ออีกไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น 
โดยให้น าเสนอเพ่ือพิจารณามอบอ านาจเพิ่มเติมเป็นกรณีไป 
  6.การรายงานผลการใช้อ านาจในการปฏิบัติราชการแทนตามค าสั่งนี้ ให้ส่วนราชการรายงานให้
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลเพื่อสรุปภาพรวมน าเสนอนายกเทศมนตรีทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
ตามผนวก ง 

  
 

  ทั้งนี้ ต้ังแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป    
 

สั่ง  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2560                          
 
 
 
 
 
 

 
                                ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่ 311/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
อ านาจหน้าที่มอบให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

ในการก ากับดูแลและประสานการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/หน่วยงาน แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ   
 

 
1.นายโชติ สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 

ภารกิจ หน่วยงาน 
1.งานก ากับดูแล 
   1.งานการศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.งานกีฬาและนันทนาการ 
   3.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   4.งานส่งเสริมการเกษตร 
   5.งานบริหารทั่วไป 
      (เฉพาะการยืมครุภัณฑ์) 

 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลัด 
 

 
 
2.นายอนนั ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 

ภารกิจ หน่วยงาน 
1.งานก ากับดูแล 
   1.งานสาธารณูปโภค 
   2.งานก่อสร้าง 
   3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   4.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองคลัง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
        ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
               นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 
 
 
 



ผนวก ข 
บัญชีการมอบอ านาจให้นายโชติ สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่  311/2560 ลงวันที่ 17  พฤษภาคม 2560 
 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 การปิดประกาศท้ายที่ดิน -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

มีอ านาจลงนามปิดประกาศท้ายที่ดินของส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

2 การบริหารงานของกองสวัสดิการสังคม 
(ยกเว้นงานการศึกษา) 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 

-มีอ านาจลงนามอนุมัติและสั่งการในการปฏิบัติ
ราชการของกองสวัสดิการสังคมในงานศาสนาและ
วัฒนธรรม งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
งานกีฬาและนันทนาการและงานส่งเสริม
การเกษตร 
-มีอ านาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารทั่วไป ทั้งนี้
ไม่รวมถึงหนังสือหรือเอกสารที่กฎหมายหรือ
ร ะ เบี ยบก า ห นด ให้ เ ป็ น อ า น า จหน้ า ที่ ข อ ง
นายกเทศมนตรีโดยเฉพาะ กรณีนายกเทศมนตรีไม่
อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่อยู่ 

 

 
 

 
             ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

 



ผนวก ข 
บัญชีการมอบอ านาจให้นายโชติ สัจจมาศ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่  311/2560 ลงวันที่  17 พฤษภาคม 2560 
 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

3 การพิจารณาอนุมัติให้ยืมครุภัณฑ์ของส านัก
ปลัด 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
  

มีอ านาจลงนามอนุมัติให้ยืมครุภัณฑ์ของส านักปลัด ยกเว้น
ครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

 

4 การบริหารงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

มีอ านาจลงนามอนุมัติและสั่งการในการบริหารงานของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 

5 การบริหารงานด้านกีฬาและนันทนาการ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
  

-มีอ านาจลงนามอนุมัติและสั่งการในการปฏิบัติราชการด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
-มีอ านาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้ าที่ ของนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะ กรณี
นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่อยู่ 

 

 
 
 

            ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
                              นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

 
 
 
 



ผนวก ค 
บัญชีการมอบอ านาจให้นายอนัน ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่   311/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของกองช่าง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
  

-มีอ านาจลงนามอนุมัติและสั่งการในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  
-มีอ านาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้เป็น
อ า น า จหน้ า ที่ ข อ งน ายก เทศมนตรี โ ดย เ ฉพาะ  ก รณี
นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่อยู่ 

 

2 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
(รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค) 

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
  

-มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งใช้รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกติด
เครนไฮดรอลิค) ภายในเขตเทศบาลต าบลนาสาร ในเรื่องการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าอาคารของเทศบาล 
-มีอ านาจลงนามอนุมัติสั่งใช้รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกติด
เครนไฮดรอลิค) ในการช่วยเหลือประชาชนภายในพ้ืนที่ต าบล
นาสาร 

 

3 การระวังชี้แนวเขตที่ดิน -พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
-พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 

มีอ านาจอนุมัติ สั่งการและลงนามการระวังชี้แนวเขตท่ีดิน ที่
สาธารณประโยชน์ตามที่ส านักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แจ้งเรื่อง โดยประสานกับผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
 
              ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 



ผนวก ค 
บัญชีการมอบอ านาจให้นายอนัน ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตร ี

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่ 311/2560 ลงวันที่  17  พฤษภาคม 2560 
 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

4 การพิจารณาอนุมัติให้ยืมครุภัณฑ์งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

-มีอ านาจลงนามอนุมัติให้ยืมถังน้ า สัญญาณไฟวับวาบ และ
ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 

 

5 การพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือสาธารณภัย
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาสาร 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

-มีอ านาจลงนามอนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย 
-มีอ านาจลงนามอนุมัติให้การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
-มีอ านาจลงนามอนุมัติให้ใช้รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ช่วย
ดับเพลิง 

 

6 การบริหารงานสาธารณูปโภคของกองช่าง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

-มีอ านาจลงนามอนุมัติและสั่งการในงานสาธารณูปโภค  
-มีอ านาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารทั่วไป ทั้งนี้ไม่รวมถึง
หนังสือหรือเอกสารที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีโดยเฉพาะ กรณี
นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่อยู่ 

 

7 การบริหารงานสาธารณสุขของส านักปลัด พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

-มีอ านาจลงนามอนุมัติและสั่งการในงานสาธารณสุข ได้แก่ 
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบริการฉีด
พ่นสารเคมีป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ 

 

 
 
               ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 



ผนวก ค 
บัญชีการมอบอ านาจให้นายอนัน ศิริวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

แนบท้ายค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่  311/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

8 การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

-มีอ านาจลงนามในหนังสือแจ้งการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลและหนังสือทั่วไปที่เกี่ยวข้องของกองคลัง 

 

9 การรายงานการควบคุมงานก่อสร้างของกอง
ช่าง 

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อ านาจ พ.ศ.2550 

-มีอ านาจลงนามในรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง
ประจ าวัน ยกเว้นกรณีเกิดเหตุจากความผิดหรือความ
บกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย เช่น      
ภัยพิบัติ ให้เป็นอ านาจชองนายกเทศมนตรี 

 

 
 
 
 
               ( นายพยงค์  สงวนถ้อย ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 



                 ผนวก ง 
                แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาสาร ที่  311/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

 
                 ระหว่างวันที ่  เดือน  พ.ศ.   ถึงวันที่  เดือน  พ.ศ.   

 
ล าดับที่ เลขที่หนังสือ 

ลงวันที่/เดือน/ปี 
เรื่อง สาระส าคัญโดยสรุป หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
            (ลงชื่อ)    หัวหน้าส่วนราชการ   
                    (    ) 
              ต าแหน่ง       
        


