
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลิง 
ที ่         / ๒๕๖๑  

เรื่อง   กำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ปฏิบัติรำชกำรแทน 

.............................................................................. 

  เพ่ือให้การบริการสาธารณะด้านการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าว อันจะยังประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและประโยชน์ต่อทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ วรรคห้า และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ จึงมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิงปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในการอนุญาตและออกค าสั่งตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง รายละเอียดตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้าย  
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป   
 
   สั่ง ณ วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 
 

               (นายวิเชียร  ธรรมรักษา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 



บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ที่             / ๒๕๖๑   ลงวันท่ี        พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
นายนอม  โคตะมา   ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง   

 
ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะงำนทีม่อบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หมำยเหตุ 
๑ การอนุญาตเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล

ฝอย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๕๙  

พ.ร.บ. สภาต าบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๐ วรรคห้า และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และ
เลิกกิจการรับท าการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

 

๒ การอนุญาตเกี่ยวกับกิจการตลาด ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
กิจการตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ร.บ. สภาต าบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๐ วรรคห้า และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

อ านาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต 
และเลิกกิจการตลาด 

 

๓ การอนุญาตเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙  

พ.ร.บ. สภาต าบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๐ วรรคห้า และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และ
เลิกจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

 

๔ การอนุญาตเกี่ยวกับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วน
ต าบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

พ.ร.บ. สภาต าบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๐ วรรคห้า และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

อ านาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต 
และเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

๕ การลงนามในหนังสือราชการ การวินิจฉัยปัญหา 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสั่งการกรณีเกดิเหตุ
ร าคาญ หรือมีการร้องเรียนเหตรุ าคาญ 

พ.ร.บ. สภาต าบลและอบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๐ วรรคห้า และประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

การโต้ตอบหนังสือ การวินิจฉัยปัญหา ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและสั่ งการ การอนุญาต อนุมัติ  หรือ
เห็นชอบ กรณีเกิดเหตุร าคาญ หรือมีการร้องเรียนเหตุ
ร าคาญ ที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับใด ๆ  

 

 

                                           ผู้มอบ                                                  ผู้รับมอบ 
          (นายวิเชียร  ธรรมรักษา)         (นายนอม  โคตะมา) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง                                                       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 



 


