
  
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร ์

เร่ือง   การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร ์
---------------------------------- 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  ได้มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์
ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งการปฏิบัติราชการต้องกระท าภายใต้การก ากับ
ดูแลภายในกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติงานในการบริการประชาชน  ตามค าสั่งและ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

 
   
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
เรื่อง   การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปฏิบัติราชการแทน 
---------------------------------- 

 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์  เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ. 2552  จึงมอบ
อ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนทองอินทร์  ในการสั่ง  การอนุญาต  และการอนุมัติ  ตามบัญชีการมอบอ านาจดังนี้ 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการ
แทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้
ปฏิบัติราชการแทน 

๑ การสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการสนับสนุนน้ า
ดื่มเพ่ืออุปโภค บริโภค 

๒ การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย 

๓ การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน  
ร้องทุกข์ 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการอนุมัติหรือ
เห็นขอบด าเนินการรับ
เรื่องราวร้องเรียน  ร้อง
ทุกข์ 

๔ การเจ้งเตือนให้ช าระภาษี พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการแจ้งเตือนให้
มาช าระภาษี 

๕ อนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการออกหนังสือ
รับรอง อนุญาตก่อสร้าง 
(กรณีไม่อยู่ในเขต พรบ.
ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒) 

   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 

   
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 
เรื่อง   การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปฏิบัติราชการแทน 
---------------------------------- 

 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ. 2552  จึงมอบ
อ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทองอินทร์  ในการสั่ง  การอนุญาต  และการอนุมัติ  ตามบัญชีการมอบอ านาจดังนี้ 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติ
ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้
ปฏิบัติราชการแทน 

๑ อนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการสั่งการ  การ
อนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๑๓๐ ประเภท 

๒ อนุญาตให้ยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการสั่งการ  การ
ขออนุมัติให้ยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

๓ อนุญาตให้บริการน้ าดื่มเพ่ือ
อุปโภค บริโภค 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการสั่งการ  การ
อนุญาตให้ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

๔ การขออนุญาตหรือขอความ
อนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าหรือ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการสั่งการ  การ
อนุญาตให้ออกบริการน้ าดื่ม
แก่ประชาชน 

๕ อนุญาตขอใช้ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบล 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อ านาจในการสั่งการ การ
อนุญาตในการขอใช้ห้อง
ประชุม 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

   
                   (นายบุญเลิศ  สวัสดี) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ 


