
 ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
ท่ี  438/2562 

เร่ือง  กำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
มีอ ำนำจกำรตัดสินใจ ในกำรพิจำรณำสั่งอนุญำต  อนุมัติ   

หรือปฏิบัติรำชกำรในเร่ืองที่ให้บริกำรประชำชน 
------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการส่ังการ  การอนุญาต  และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552      

  จึงมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การส่ัง  การอนุญาต  อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใน
เรื่องท่ีให้บริการประชาชนกับผู้มีนามและต าแหน่งต่อไปนี้ 

นายศุภชัย   ชาญวิจิตร   ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจส่ังการ อนุญาต  และการอนุมัติ  ในเรื่อง การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการขึ้น
ทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ  

  โดยให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
หากเกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน  และถือปฏิบัติ ในการตัดสินใจส่ังการ อนุญาต  
และการอนุมัติ  การอนุมัติตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังนี้ เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                   
ได้ปฏิบัติราชการท่ีได้รับมอบอ านาจแนบท้ายค าส่ังนี้ไปแล้ว ให้ท าบัญชีสรุปย่อ เรื่อง เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร ให้ทราบ ทุกสามสิบวัน 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

 

 

 

 (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

 



บัญชีกำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจกำรตัดสินใจ  
ในกำรพิจำรณำสั่งอนุญำต  อนุมัติ  หรือปฏิบัติรำชกำรในเร่ืองที่ให้บริกำรประชำชน 

 
แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร   ที่  438/2562   ลงวันที่   20  พฤศจิกำยน  2562 

 
ท่ี อ ำนำจหน้ำที่ ที่มอบใหป้ฏิบัติรำชกำรแทน มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หมำยเหตุ 
1 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  ภาษีโรงเรือน และภาษี

ท่ีดิน ภาษีป้าย (ตาม พ.ร.บ. ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.  
2505  พ.ร.บ.ป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  
2534) 

พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552) 

-อ านาจในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี (รายใหม่) 
/ระงับการขอต่อแบบแสดงรายการ  (ภ.บ.ท 5)  
อนุญาต และส่ังการในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี  
ภาษีโรงเรือน และภาษีท่ีดิน ภาษีป้าย 
 

 

2 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 (แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.  2552) 

- อ านาจในการตอบค าถามหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ 
 
 

 

3 การขึ้นทะเบียนเพื่ อรับเงิน เบี้ ยยั ง ชีพผู้ สูงอายุ
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552) 

พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552) 

- อ านาจในการอนุมัติรับข้ึนทะเบียน  

4 การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบ้ียความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 (แก้ ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6  พ.ศ.  2552) 

- อ านาจในการอนุมัติรับข้ึนทะเบียน  

 



 
 

  
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  มีอ านาจการตัดสินใจ  การพิจารณาส่ังอนุญาต  อนุมัติ  หรือ

ปฏิบัติราชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน  
---------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
คล่องตัวรวมท้ังเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการส่ังการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) 

จึงมอบอ านาจให้  นายศุภชัย   ชาญวิจิตร   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                   
มีอ านาจการตัดสินใจ  การพิจารณาส่ังอนุญาต  อนุมัติ  หรือปฏิบัติร าชการในเรื่องท่ีให้บริการประชาชน                 
ในเรื่อง การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ การรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ 
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี  21 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 

 

  

 (นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
ท่ี  437/2562 

เร่ือง  กำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
มีอ ำนำจกำรตัดสินใจ ในกำรพิจำรณำสั่งอนุญำต  อนุมัติ   

งำนบริกำรเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการส่ังการ  การอนุญาต  และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60 วรรคห้า  และมาตรา  68(2)  แห่ง
พระราชบญัญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  
ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2543  ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ท่ี
ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร  ยามวิกาล  เพื่อความปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นั้น 

  จึงมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การส่ัง  การอนุญาต  อนุมัติ ในเรื่องท่ีให้บริการงาน
บริการเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านเพชร  โดยมอบหมายให้                                
นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ส่ังการ อนุญาต  และการอนุมัติ  ในเรื่อง งานบริการเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  โดยให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล หากเกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน  และถือปฏิบัติในการตัดสินใจส่ังการ อนุญาต  และการอนุมัติ  ท้ังนี้ให้ด าเนินการ
ภายใต้การก ากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรทราบ 

 
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 

 

  

 (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์ 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
เรื่อง การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจการตัดสินใจ  ในการพิจารณาส่ังอนุญาต  อนุมัติ   
งานบริการเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   

---------------------------------------------- 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
คล่องตัวรวมท้ังเป็นการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการส่ังการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60 วรรคห้า  และมาตรา  68(2)                    
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6)                    
พ.ศ. 2552   

  จึงมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณา การส่ัง  การอนุญาต  อนุมัติ ในเรื่องท่ีให้บริการงาน
บริการเกี่ ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ขององค์การบริหาร ส่วนต าบล บ้านเพชร  โดยมอบหมาย                        
ให้ นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจส่ังการ อนุญาต  และการอนุมัติ  ในเรื่อง งานบริการเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  โดยให้ผู้ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล หากเกิดปัญหาการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน  และถือปฏิบัติในการตัดสินใจส่ังการ อนุญาต  และการอนุมัติ  ท้ังนี้ให้
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรทราบ 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี  21   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 

 

  

 (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 
 
 
 
 



 
 

 


