คาสั่งเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
ที่ ๕.๑ /๒๕๕๖
เรื่อง มอบอานาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
********************
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอ นุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๘ วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตาบล
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญั ติเทศบาล ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบอานาจให้
นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง ปลัดเทศบาลตา บลบ้านโพธิ์ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต
และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอานาจแนบท้ายคาสั่งนี้ โดยให้ปลัดเทศบาลตาบลบ้าน โพธิ์ได้ปฏิบัติ ราชการ
ทีไ่ ด้รับมอบอานาจตามคาสั่งนี้ไปแล้วให้ทาบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีให้ทราบ ทุกสามสิบวัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโพธิ์

บัญชีการมอบอานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่องที่ใ ห้บริการประชาชน
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖
ที่

อานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการ

๑

อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติหน้าที่นอก
เขตเทศบาล(ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
รถยนต์ของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนังสือที่ มท ๐๓๘๑/ ว
๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐)
รับรองข้อมูลการอยู่อาศัยของราษฎรในเขต
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์เพื่อประกอบการก่อสร้าง
บ้านเรือน
การสั่งการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิด
เหตุการณ์เร่งด่วน ที่ไม่สามารถคาดเดาได้

อานาจในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์

๒
๓
๔

ปิดประกาศที่ดินเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลง
ที่ดิน

๕

การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ(ตาม ม.๔ ม.๓๓ ม. ๕๖ และ ม. ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕)
การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร (ตาม ม.๔ ม.๓๓ ม. ๕๖
และ ม. ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕)

๖

อานาจในการรับรองข้อมูลว่าเป็นราษฎร
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์จริง
อานาจในการสั่งการช่วยเหลือประชาชน
ในเขตเทศบาลที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
เช่นภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น
อานาจในการปิดประกาศที่ดินเกี่ยวกับ
การโอนเปลี่ยนแปลงที่ดินในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์
อานาจในการอนุญาต(รายใหม่)ต่อ
ใบอนุญาตและเลิกกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ(๑๓๐ ประเภท)
อานาจในการอนุญาตจัดตั้ง(รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาตและเลิกกิจการสถานที่จาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน
๒๐๐ ตร.ม.)

หมายเหตุ

บัญชีการมอบอานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่อที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
แนบท้ายคาสั่งเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ที่ ๕.๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖
ที่
๑

อานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน
การเตรียมพร้อมคอยเหตุ ๒๔ ชั่วโมง
(ตาม ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๓ ม. ๒๔ ม. ๒๕ และ ม. ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐)

๒

การสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสา
ธารณภัยออกจากพื้นที่

มอบโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

(ตาม ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๓ ม. ๒๔ ม. ๒๕ และ ม. ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐)

๓

จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสารรวมถึงประสานงาน
ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการ
อานาจในการดาเนินการดังนี้
- จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
- จัดเตรียมความพร้อมคอยเหตุ ๒๔ ชั่วโมง
- จัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามแผนได้อย่าง
ถูกต้อง
อานาจในการสั่งการกรณีที่เกิดภัยให้ดาเนินการ
จัดลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้อพยพ เช่น ผู้พิการ
คนชรา เด็ก สตรี และการจัดสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

อานาจในการสั่งการกรณีได้รับคาร้องขอความ
ช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

อานาจในการสั่งการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้าจาก
หน่วยงานอื่น และประชาชนในพื้นที่

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

อานาจในการสั่งการเตรียมความพร้อมกาลังคนในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงานบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ เช่น ภัยแล้ง เพลิงไหม้ ไฟป่า อุทกภัย วาตภัย
ดินถล่ม ภัยพิบัติฉกุ เฉินต่าง ๆ

(ตาม ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๓ ม. ๒๔ ม. ๒๕ และ ม. ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐)

๔

ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้าดับเพลิง รถบรรทุก
น้าแก่ส่วนราชการและประชาชน
(ตาม ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๓ ม. ๒๔ ม. ๒๕ และ ม. ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐)

๕

ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ
(ตาม ม. ๒๐ ม. ๒๑ ม. ๒๓ ม. ๒๔ ม. ๒๕ และ ม. ๒๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐)

หมายเหตุ

