
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
เรื่อง   การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักงานปลัด 

อบต. ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
************************************* 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบิหารส่วนต าบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฏหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  

  จึงขออาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 59 (4) และมาตรา 60 วรรคห้า จึงมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส่วนการศึกษา ได้ปฏิบัติราชการแทน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้ และเมื่อได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไปแล้ว ให้
จัดท าบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ทราบทุกสามสิบวัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  โทร./โทรสาร 036-798503 
ที ่ ลบ 73801/ วันที่  1  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2559 
เรื่อง ประกาศการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส านักงาน
ปลัด อบต. ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 



  

เรียน  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้ประกาศการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และ
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นั้น 
 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน จึงแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ทราบ 
โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 
 

                               (ลงชื่อ)                                       
                                      (นายมณฑล   มีลาภ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

  
 

ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
ที่  …361…/2559 

เรื่อง   การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และ

หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
************************************* 



  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบิหารส่วนต าบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฏหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  

  จึงขออาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 59 (4) และมาตรา 60 วรรคห้า จึงมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าส่วนการศึกษา ได้ปฏิบัติราชการแทน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้ และเมื่อได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไปแล้ว ให้
จัดท าบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ทราบทุกสามสิบวัน   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

   สั่ง ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ที่  ......361./2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 
ของ  นายธัชยุทธ  ทองเล็ก  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน  อบต. 8) 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1. การอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้นถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.4) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาต/ระงับ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

 

2. การอนุมัติสั่งจ่ายสิ่งของให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ข้อ 10 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุมัติสั่งจ่ายสิ่งของให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 

3. การอนุญาตประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิง (คาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2542) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการ 
(รายเก่า) ตรวจสอบความปลอดภัยสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ตั้ง 

 

4. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ตาม ม.4,ม.33,ม.56 แห่ง 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการ
ที่เป็นอัตราต่อสุขภาพ(130 ประเภท) 

 

 
 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 
 
 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ที่  .......361/2559  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559 
ของ  นายธัชยุทธ  ทองเล็ก  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน  อบต.  8) 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ  ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 



ข้อบังคับ 
5. การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหาร (ตาม ม.4,ม.33,
ม.56 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิก
กิจการสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 
(พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.) 

 

6. การอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ(ตาม ม.4,ม.41,ม.56,และม.60 
แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจอนุญาต และเลิกจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 

 

7. การอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตาม ม.4,ม.34,
ม.56,และม.60 แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาตจัดตั้ง(รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการตลาด 

 

8. การโต้ตอบหนังสือทั่วไป และการวินิจฉัย
และสั่งการ 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 วรรคห้า 

การโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป การรายงาน การออก
หนังสือรับรอง  การวินิจฉัยปัญหาและสั่งการงานในเรื่องที่ไม่
เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ และไม่
เป็นงานในด้านนโยบาย งบประมาณ การเงินการ และอยู่ใน
ภายใต้การก ากับดูแล และกรอบนโยบายที่นายก อบต.
ก าหนดไว้ 

 

 
 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ที่  ..........361./2559  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559 
ของ  นางสาวกนิษฐา บุญมี  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงาน  อบต.  ๖) 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี) 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน

บริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ  การสั่งซื้อ  สั่งจ้าง  
การจัดหาพัสดุ  และครุภัณฑ์   

 



สถานศึกษาสังกัด  อปท.  พ.ศ.2551  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0893.2/ว 1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2552   

 
 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ที่  ..........361/2559  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559 
ของ  นายธัชยุทธ  ทองเล็ก  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงาน  อบต.  8) รักษาการ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง 8) 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1. การยืม และการเบิกพัสดุ (ข้อ 68 และข้อ 74 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  

อ านาจอนุมัติในการให้ยืมพัสดุและสั่งจ่ายพัสดุและ
การสั่งจ่ายพัสดุ 

 

 
 

(นายมณฑล  มีลาภ) 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ที่  ..........361/2559  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559 
ของ  นายยอดชาย   อินทร์มา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  6) 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1. การชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  

เป็นพยานการตรวจสอบในการรังวัดชี้แนวเขตและ
รับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ในท้องที่เขตต าบล
บ้านชี คัดค้านหากมีการรุกล้ าแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ และรายงานให้นายกทราบหามี
ปัญหา 

 

 
 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ที่  ........361/2559  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2559 
ของ  นางสาวกนิษฐา บุญมี  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด  (นักบริหารงาน  อบต. 6)  รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา 6) 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา  (โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี) 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด  อปท.  พ.ศ.2551  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0893.2/ว 1918  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2552   

บริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ  การสั่งซื้อ  สั่งจ้าง  
การจัดหาพัสดุ  และครุภัณฑ์   

 

 
 

(นายมณฑล  มีลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 


