
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 
ที่  238/๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น)  
เลขที่ต ำแหน่ง 10-3-00-1101-001 

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

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐  
การมอบอ านาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืน เพ่ือให้การอ านวย       
ความสะดวกแก่ประชาชน มีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการบริการ ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้  มอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่มี
ระดับการด ารงต าแหน่งสูงสุดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามล าดับ ดังนี้ 

 

 1. นางกชกร  ชมศรี     ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) 
      เลขที่ต าแหน่ง 10-3-04-2102-001   
  2. นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 
      เลขที่ต าแหน่ง 10-3-11-2105-001 
   
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  
 

 สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
    

                
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 



 
บัญชีกำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(นักบริหำรงำนท้องถิ่น) เลขท่ีต ำแหน่ง 10-3-00-1101-001 

แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  ที่ 238/๒๕62 ลงวันที่ 9 เดือน ตุลำคม พ.ศ.๒๕62 
 

ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำม 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หมำยเหตุ 

1 อนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร  
(พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522) 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7  
พ.ศ.256๒) 

-แจ้งการอนุญาตการก่อสร้างอาคาร   
-ประสานขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร 

ผอ.กองคลัง 

2 
 
 
 
 

อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพย์การจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่ (พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2510) 
อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี
(พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2510) 
อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี
โรงเรือน (แห่ง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
พ.ศ. 25๔๗) 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7   
พ.ศ.256๒) 
 

แจ้งหนังสืออายัดทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่, 
ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย 

ผอ.กองคลัง 

3 อนุญาตให้แจ้งตอบรับด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.256๒) 

แจ้งการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ผอ.กองคลัง 

4 อนุญาตให้ด าเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่างๆ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.256๒) 

ประสานหน่วยงานอื่นๆ ให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ 
 

ผอ.กองคลัง 

5 อนุญาตให้ด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนน้ าอุปโภค
บริโภค 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ.256๒) 

ประสานขอรับการสนับสนุนน้ าจาก
หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน    
น้ าอุปโภคบริโภค 
 

ผอ.กองคลัง 
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ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำม  
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หมำยเหตุ 

6 อนุญาตให้ด าเนินการรับรองกลุ่มบุคคลเพ่ือเปิดบัญชี
ธนาคารในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

 

อ านาจในการรับรองกลุ่มบุคคลเพ่ือเปิด
บัญชีธนาคารในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ผอ.กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 อนุญาตให้ด าเนินการบริการด้านงานบริการคนพิการ   
   
 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๔๐ 

อ านาจในการอนุญาตออกหนังสือแจ้งเตือน
ผู้มีสิทธิในกรณี ขอมีบัตรใหม่  เนื่องจาก
บัตรเดิมหมดอายุเพ่ือรักษาสิทธิ์ในการรับ
เงินเบี้ยความพิการของ อปท. 
 

ผอ.กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8                                   การบริหารราชการ สั่งการ ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ควบคุม และการปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืนใด
ตามกฎหมาย ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และงาน
ราชการอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.256๒) 
 

อ านาจในการบริหารราชการ สั่งการ ก ากับ
ดูแล ตรวจสอบควบคุม และการปฏิบัติ
ราชการ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย 
ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และงานราชการ
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

-ผอ.กอง
คลัง 
-ผอ.กอง
สวัสดิการ
สังคม 



 


