
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ท่ี 6 /2561 

เรื่อง   การมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน   

……………………………………………………………… 

  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   เปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว 
รวมท้ังเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ
ประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และเพ่ือใหสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบอํานาจใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้ 

  ท้ังนี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี    4    เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2561 
                   
 

 
                                                           (ลงชื่อ)          

                                            (นายสมปอง  จันปญญา) 
                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายประกาศการมอบอํานาจของนายก อบต.ใหรองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน 
2.นายวิชัย  ศรีบุดสี ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 1 

 
ลําดับ

ท่ี 
กระบวนการบริหาร มอบโดยอาศัยกฎหมาย ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหปฏิบัติ 

1 การยื่นเรื่องราวรองทุกข
หรือขอความชวยเหลือ 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

2 สนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

3 การชวยเหลือสาธารณภัย พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

4 บริการสนับสนุนอุปกรณ
สัญญาณไฟจราจร 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

5 การขออนุญาตฆาสัตว พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกใบอนุญาต 
 

6 การขออนุญาตติดตั้งระบบ
ประปา 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

7 การขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแนบทายประกาศการมอบอํานาจของนายก อบต.ใหรองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทน 

1.นายบุญสวน พลศรีราช ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คนท่ี 2 
 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการบริหาร มอบโดยอาศัยกฎหมาย ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหปฏิบัติ 

1 บริการคนขอมูลขาวสาร พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

2 บริการอินเตอรเน็ตตําบล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

3 การจัดเก็บภาษีปาย 
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกเสร็จรับเงิน 
-อํานาจในการออกหนังสือทวงคา
ภาษี 
 

4 ขออนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกใบอนุญาต 

5 บริการคาธรรมเนียมจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกเสร็จรับเงิน 
-อํานาจในการออกหนังสือทวงคา
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ท่ี  6 /2561 

เรื่อง   การมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน   

……………………………………………………………… 

  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง      เปนไปดวยความรวดเร็ว 
คลองตัว รวมท้ังเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการ
ใหบริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และเพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบอํานาจใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี้ 

  ท้ังนี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี    4   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2561 
                   
 

 
                                                           (ลงชื่อ)          

                                            (นายสมปอง  จันปญญา) 
                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายประกาศการมอบอํานาจของนายก อบต.ใหปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการบริหาร มอบโดยอาศัยกฎหมาย ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหปฏิบัติ 

1 การยื่นเรื่องราวรองทุกข
หรือขอความชวยเหลือ 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

2 สนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

3 การชวยเหลือสาธารณภัย พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

4 บริการคนขอมูลขาวสาร พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

5 บริการอินเตอรเน็ตตําบล พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

6 บริการศูนยบริการรวม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

7 บริการสนับสนุนอุปกรณ
สัญญาณไฟจราจร 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

8 การจัดเก็บภาษีปาย 
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกเสร็จรับเงิน 
-อํานาจในการออกหนังสือทวงคา
ภาษี 
 

 
 
 



-3- 
 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการบริหาร มอบโดยอาศัยกฎหมาย ลักษณะงานท่ีมอบหมายใหปฏิบัติ 

9 การขออนุญาตฆาสัตว พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกใบอนุญาต 
 

10 ขออนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกใบอนุญาต 

11 บริการคาธรรมเนียมจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการออกเสร็จรับเงิน 
-อํานาจในการออกหนังสือทวงคา
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
 

12 การขออนุญาตติดตั้งระบบ
ประปา 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

13 การขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 

 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 
 

-อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
 

 
 



 


