
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 

เรื่อง    การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
----------------------------------------- 

   

                          เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
(ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2546   จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง   
การอนุญาต   และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายประกาศนี้ 
 
   

                  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
             คำรณ อินทรโท 
                                                      (ลงชื่อ)              
                                                                           (นายคำรณ  อินทรโท) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 

ที ่  347/ 2562 
เรื่อง  มอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน 

*************** 
 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
คล่องตัว  รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต  และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชนโดยตรง   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546  จึงมอบอำนาจให้ นายกิติพงษ์ หอมประสิทธิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง  เลขที่
ตำแหน่ง 67-3-00-1101-001 ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  และการอนุมัติตามบัญชีการ
มอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการนี้เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบ
อำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้วให้ทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบทุกสามสิบวัน 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ. วันที่    1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
                     
 
                                                      (ลงชื่อ)            คำรณ อินทรโท 
                                                                       (นายคำรณ อินทรโท) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน 
 

ที ่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 

หมาย
เหตุ 

 
 

1 

การอนุญาต อนุมัติก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร (  ตาม ม.4     ม.25   ม.27 
และ  ม.40  แห่ง  พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  2522 

-  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
2522  และแก้ไข เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2) พ.ศ.  2535  
และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  
2543 

อำนาจในการอนุมัติ  อนุญาต / 
ระงับการก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อ
ถอน  หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร 

 

 
 

2 

การอนุญาต การนำเทคโนยี
สารสนเทศมาใช้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานและ
บริการประชาชน 

-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
ราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5  ) 
พ.ศ.  2545                                            
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.  2540 

อำนาจในการอนุญาตการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  
และบริการประชาชน 

 

 
 

3 

การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
ดำเนินการตามวิธีซื้อและวิธีจ้าง มอบ
เป็นกรณีไป 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 - 
ฉบับที่  7 ) พ.ศ.  2545 

-  อำนาจในการอนุมัติให้ความ
เห็นชอบ / ออกคำสั่งใด หรือ
อำนาจในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะมอบให้
ทั้งหมดหรือเป็นกรณีใด กรณีหนึ่ง
ก็ได้ 

 

 
 

4 

การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
ดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  ,ภาษีบำรุงท้องที่  มอบเป็น
กรณีไป 

-  พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน  พ.ศ. 2475  และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ.  2543    -  พ.ร.บ. ภาษี
บำรุงท้องที่   พ.ศ. 2508  
และการแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  
2)  พ.ศ.  2543 

-  อำนาจในการอนุมัติให้ความ
เห็นชอบ / ออกคำสั่งใด หรือ
อำนาจในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะมอบให้
ทั้งหมดหรือเป็นกรณีใด กรณีหนึ่ง
ก็ได้ 
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ที ่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 

หมาย
เหตุ 

 
 
 

5 

การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ(ตาม ม.4 ม.33 
ม.56   และ ม.60  แห่ง  พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข  พ.ศ. 3535) 

พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พ.ร.บ. สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
(ฉบับที่  5) พ.ศ.  2546 

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) 
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 
ประเภท ) 

 

 
 
6 

อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร  
หรือสถานที่สะสมอาหาร (ตาม  ม.4 
ม.34 ม.56  และ ม.60 แห่ง  
พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ.  
2535) 

พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.  2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พ.ร.บ. สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
(ฉบับที่  5) พ.ศ.  2546 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (ราย
ใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร  ( พื้นที่เกิน  
200  ตร.ม. ) 

 

 
 
 
 
 


