
 
 
                                                                                    

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 
เรื่อง   การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   
------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้มีค าสั่งที่ 361/2558  ลงวันที่ 2  ตุลาคม  2558  เรื่อง 
การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  เพ่ือให้การบริการราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
คล่องตัว  รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต  และการอนุมัติ  ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง อันเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1105  ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2547  เรื่อง ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2547  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.
2552  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดจึงประกาศการมอบอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาต  อนุมัติ  หรือปฏิบัติ
ราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชนตามค าสั่งดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ วันที่    2   ตุลาคม  พ.ศ.2558 

          

            

  ( นายพิชัย  เชญชาญ ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด 

 



บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด   ลงวันที่   2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามม. 19ม. 21,ม. 
22,ม. 23, และ ม.38) แห่ง  พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. 25470 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5)  
พ.ศ. 2543  

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

อ านาจในการประเมินภาษีและรับช าระภาษี รวมทั้งเร่งรัด
ให้ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

2 
การจัดเก็บภาษีป้าย (ตาม ม.17 ,ม.18,ม.19,และ  ม. 
27) แห่ง พ.ร.บ. ป้ายภาษี พ.ศ. แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

อ านาจในการประเมินภาษีและรับช าระภาษี รวมทั้งเร่งรัด
ให้ช าระภาษีป้าย 

 

3 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ (ตาม ม.33, ม.47 และ ม.
48  แห่ง พ.ร.บ. ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

อ านาจในการประเมินภาษีและรับช าระภาษี รวมทั้งเร่งรัด
ให้ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

4 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตาม ม.21 ม. 22 และ  
ม.27 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (พ.ศ.2522) 

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อ านาจในการตรวจแบบแปลนและออกใบอนุญาต  

5 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตาม ม.67  แห่ง  
พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

อ านาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  และ
งานบริการแจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน   

 

6 

การบริการงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ตาม   ม.68  
แห่ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

อ านาจในการให้บริการงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลให้แก่ประชาชน   

 

7 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ตาม   ม.60  แห่ง พ.ร.บ. 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

อ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

 


