
 
               
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 
    ที่   23/2565 

เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
----------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว 
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
โดยตรง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และตามมาตรา 27 หมวด 5  ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  จึงมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติ  ตามบัญชี
การมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้   

                             

                     ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                        สั่ง   ณ   วันที่    10  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                      (ลงชื่อ) 

                        (นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 

 
 



บัญชีกำรมอบอ ำนำจจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติรำชกำรแทน 
แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย ที่ 20/2565  ลงวันที่  10 มกรำคม  2565 

ล ำดับ อ ำนำจหน้ำที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบอ ำนำจโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ 
รำชกำรแทน 

มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ตำมล ำดับ 

1. การอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เวรแทน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่   
เวรแทน 

1. นายพล  ฉายากุล 
ต าแหน่ง รองนายก อบต 

 
2. การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางของ อบต. 

3. การอนุญาตให้ลาหยุดราชการ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุมัติ 

4. การตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการลงนามตรวจสอบ 

5. ออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม และ
การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุมัติ  

6. การให้ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

อ านาจในการอนุมัติ 

7. การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการตรวจสอบการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

8. การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
และจัดเก็บรายได้ ต่าง ๆ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการควบคุม ก ากับติดตามและ
ตรวจสอบ 

 



-2- 
ล ำดับ อ ำนำจหน้ำที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบอ ำนำจโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงำนที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ 

รำชกำรแทน 
มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ตำมล ำดับ 
9. การบริหารราชการและการลงนามใน

หนังสือราชการของกองคลัง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการลงนามหนังสือราชการที่ติดต่อ
ในเรื่องทั่วไป ยกเว้น เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานยอด
สถิติต่างๆ ที่มีผลกับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ การเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ และนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. นายพล  ฉายากุล 
ต าแหน่ง รองนายก อบต 

 

10. เงินเศรษฐกิจชุมชน 2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการควบคุม ก ากับติดตามและ
ตรวจสอบ 

 การควบคุมการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจใจการควบคุมและการอนุญาตการ
ใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน 

 การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 มาตรา 68 

อ านาจในการดูแลรักษา คุ้มครองป้องกัน
และตรวจสอบการบุกรุกที่ดินอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

11. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการควบคุม ก ากับติดตาม      
สั่งการและตรวจสอบ 

1.นายเจษรา  แก้วสุริยาภรณ์ 
ต าแหน่ง รองนายก อบต. 

 
12. งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ       

ของกองช่าง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการควบคุม ก ากับติดตามและ
ตรวจสอบ อนุญาต อนุมัติ/ระงับ การลง
นามในหนังสือราชการต่าง ๆ  

13. การขอรับบริการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 

อ านาจในการสั่ง อนุมัติ การให้ความ
ช่วยเหลือ 

 
 



-3- 
ล ำดับ อ ำนำจหน้ำที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบอ ำนำจโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงำนที่มอบหมำยให้ปฏิบัติ 

รำชกำรแทน 
มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ตำมล ำดับ 
14. การบริหารราชการและการลงนามใน

หนังสือราชการของส านักปลัด 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการลงนามหนังสือราชการที่ติดต่อ
ในเรื่องทั่วไป ยกเว้น เรื่องเกี่ยวกับ   การ
บริหารงานบุคคล การรายงานยอดสถิติ
ต่างๆ ที่มีผลกับการจัดสรรเงินงบประมาณ 
การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และนโยบายของบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 
 

                                                                                  (ลงชื่อ)   
    (นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย 


