
                                  (ส าเนาคู่ฉบับ) 
  

 ที่  นม  74001/ว๐๙                                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
                                                                            ถนนขามสะแกแสง – บ้านหนุก 
                                                                            อ าเภอขามสะแกแสง  นม  30290   
    
                     ๖   มกราคม   255๙ 
 
เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  การมอบอ านาจการตัดสินใจ 
 
เรียน     ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน   ในเขตต าบลขามสะแกแสง  ทุกท่าน 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาค าสั่ง อบต.ขามสะแกแสง ที่  ๔๗๙ / 255๘  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  255๘                  

เรื่อง การมอบอ านาจการตัดสินใจของนายก อบต.ฯ     จ านวน  1  ชุด  
                           

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   มีความประสงค์ท่ีจะประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  โดยมอบอ านาจการตัดสินใจ  แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ซึ่งได้มอบ
อ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน  เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน 
  

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง   จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การมอบ
อ านาจการตัดสินใจ  ทางหอกระจายข่าว  และปิดค าสั่งไว้ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  
 

                                                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                            (นางดอกไม้  พากลาง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
 
 
 

ส านักปลัด  อบต. 
โทร./โทรสาร. 0-4438-3623 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง 
ที่  ๔๗๙ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
------------------------------------------------- 

 
  เพ่ือให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต  และการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล   พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ปัจจุบัน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงมอบอ านาจให้   รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๑    ปฏิบัติราชการแทน  ในการสั่งการ  การอนุญาต  และการอนุมัติ   
หากรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๑  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  คนที่  ๒  ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
ขามสะแกแสง  ตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

 

 
 
            (นางดอกไม้  พากลาง) 
                    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลขามสะแกแสง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลขามสะแกแสง  ที่    ๔๗๙/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐   ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

๑ 
พิจารณาการช่วยเหลือ / สนับสนุน  น้ าอุปโภค   
บริโภค 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๐ 

อ านาจในการพิจารณาการช่วยเหลือ / 
สนับสนุนน้ าอุปโภค   บริโภค  และ              
สั่งการ  อนุมัติ  สนับสนุนน้ าอุปโภค   บริโภค   

 

๒ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๐ 
ออกใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตาม  พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร  มาตรา  ๒๒ 

 

๓ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๐ 
ออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  ตาม  พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร  มาตรา  ๒๑ 

 

๔ 
การพิจารณาออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๐ 
ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  ตาม  พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๒๑ 

 

๕ 
การพิจารณาออกรับแจ้งการขุดดิน พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๐ 
ออกรับแจ้งการขุดดิน  ตาม  พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา ๑๗ 

 

๖ 
การพิจารณาออกรับแจ้งการถมดิน พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา  ๖๐ 
ออกรับแจ้งการถมดิน  ตาม  พ.ร.บ.การขุดดิน
และถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา ๒๖ 

 

 
 
 
 
 


