
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
เร่ือง การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

-------------------------------------------- 
เพ่ือให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

คล่องตัว ร่วมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 (4) และมาตรา 60 วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)          
พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จึงขอประกาศการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้       
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รายละเอียดตามค าสั่ง 
แนบท้ายประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    11  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                                       สมบัติ  กุลกิจ 

(นายสมบัติ  กุลกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
ที่   236/2563 

เร่ือง มอบอ านาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

-------------------------------------------- 
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ที่ 341/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองปรือ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นั้น 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 (4) และมาตรา 60 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบ   
กับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงมอบอ านาจให้    
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง อนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชี  
การมอบอ านาจฯ แนบท้ายค าสั่งนี้  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   11   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 
                                 สมบัติ  กุลกิจ 

(นายสมบัติ  กุลกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 



บัญชีการมอบอ านาจใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  ที่  236 /2563  ลงวันที่  11  มิถุนายน 2563 

ให้นายประภากร แก้วคง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ คนที่ 1 มีอ านาจในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบ หมายเหตุ 

1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม 

 

การอนุมัติให้ยืมครุภัณฑ์ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการยืม
ครุภัณฑ์ประเภทอ่ืน 

2 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม 

 

3 งานกองช่าง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม 

 

4 การอนุมัติแบบค าขอรับบริการใช้น้ าประปา (ตาม
ข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
น้ าประปา) 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การอนุมัติในการขอใช้น้ าประปา  

5 การอนุญาตแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548) 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 

 

6 การลงนามในหนังสือราชการ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การลงนามในหนังสือราชการที่ติดต่อใน
เรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคล การเงินการคลัง และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ให้นายธีระศักดิ์  สิทธิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ คนที่ 2 มีอ านาจในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบ หมายเหตุ 

1 งานกองคลัง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม 

 

2 งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม 

 

3 งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การก ากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม 

 

4 การลงนามในหนังสือราชการ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

การลงนามในหนังสือราชการที่ติดต่อใน
เรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคล การเงินการคลัง และนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 
                                                                  สมบัติ  กุลกิจ 
 

(นายสมบัติ  กุลกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 


