
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  
ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-------------------------------------------- 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 5 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัต ิการปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้ดารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
ในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาดขาว โดยให้ นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว เป็นผู้รับมอบอ านาจใน
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิการปฏิบัติราชการแทน ตามค าสั่งนี้  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

              
                                                       ( นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์ ) 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
ที ่448/2561 

เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  
ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-------------------------------------------- 

ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ให้นางสุนันทา       
อยู่วิวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ        
ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง ในการนี้ เมื่อปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับการมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไปแล้ว ให้จัดท ารายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยทราบ  

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 

                                                         ( นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์ ) 
                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
 



บัญชีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
 แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ที่ 448/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  

 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบอ านาจให้ 

ปฏิบัติราชการแทน 
1  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตามมาตรา 4 , 

มาตรา 33 , มาตรา 56 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546  

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และ
เลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130) ประเภท  

2  การให้บริการด้านน้ าอุปโภค และบริโภค  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546  

อ านาจในการสั่ง อนุมัติ ให้การช่วยเหลือ  

3  การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546  

อ านาจในการสั่ง อนุมัติ ให้การป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย  

4  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
(ตามพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2505, 
พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2534  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546  

อ านาจในการอนุญาตจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย  

5  การลงนามในหนังสือราชการ  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546  

อ านาจในการลงนามในหนังสือราชการที่ติดต่อในเรื่อง
ทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และนโยบายของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

 


