
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
เรื่อง  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

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

                      ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู มีค าสั่งที่ ๔๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน     
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว 
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนโดยตรง อาศัยอ านาจตามมาตราตามความในมาตรา  ๖๐ วรรคห้า  แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเพ่ิม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง มอบอ านาจให้  นายธนัทนน  วันมหามาตร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาตและการอนุมัติตามบัญชีการมอบ
อ านาจแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ 
 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
              
                                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                             

 

                             (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู



 
 

บัญชีการมอบอ านาจ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ลงวันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
ล าดับ

ที ่
อ านาจที่มอบหมายให้ปฏิบัติ 

 ราชการแทน 
การมอบอ านาจ มอบโดยอาศัยกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบ
อ านาจให้ปฏบิัติ

ราชการแทน 
อ านาจ
ของ 

มอบให้ 

๑. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
(ตาม ม.๖  ม.๑๐  ม.๔๗  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 
๒๕๐๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  
๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ในการ
ส ารวจ  ตรวจสอบ  การ
ค้นบัญชีหรือเอกสาร  
การประเมิน  การจัดเก็บ
ภาษี  การลดหย่อนและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดิน 

๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ตาม ม.๕  ม.๖  ม.๒๓  
ม.๒๔  แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ตรวจตรา
ทรัพย์สินของผู้รับการ
ประเมินเข้าครอบครอง 
หรือผู้แทนการอนุญาต 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาต  
สั่งการ  และเลิกกิจการ 

๓. 
 

การอนุญาตติดตั้งป้าย  
(ตาม ม.๖  ม.๒๗  ม.๒๙  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. 
๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่การ
อนุญาต (รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาตสั่งการและ
เลิกกิจการอ านาจหน้าที่
การพิจารณา 

๔. การให้บริการด้านน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้บริการ
ด้านน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค 

 

๕. การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้
ช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัย 

 
 
 



 

 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

เรื่อง  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

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

                      ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภู มีค าสั่งที่ ๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๐  เรื่อง 
มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการบริการประชาชน
โดยตรง อาศัยอ านาจตามมาตราตามความในมาตรา  ๖๐ วรรคห้า  แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเพ่ิม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง มอบอ านาจให้  นางสาวภคพร  เดอรามันห์    
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาตและการอนุมัติตามบัญชีการมอบ
อ านาจแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ 
 
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
              
                                        ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                             

 

                             (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอ านาจ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ลงวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ล าดับ
ที ่

อ านาจที่มอบหมายให้ปฏิบัติ 
 ราชการแทน 

การมอบอ านาจ มอบโดยอาศัยกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบ
อ านาจให้ปฏบิัติ

ราชการแทน 
อ านาจ
ของ 

มอบให้ 

๑. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
(ตาม ม.๖  ม.๑๐  ม.๔๗  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 
๒๕๐๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  
๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ในการ
ส ารวจ  ตรวจสอบ  การ
ค้นบัญชีหรือเอกสาร  
การประเมิน  การจัดเก็บ
ภาษี  การลดหย่อนและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดิน 

๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ตาม ม.๕  ม.๖  ม.๒๓  
ม.๒๔  แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ตรวจตรา
ทรัพย์สินของผู้รับการ
ประเมินเข้าครอบครอง 
หรือผู้แทนการอนุญาต 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาต  
สั่งการ  และเลิกกิจการ 

๓. 
 

การอนุญาตติดตั้งป้าย  
(ตาม ม.๖  ม.๒๗  ม.๒๙  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. 
๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่การ
อนุญาต (รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาตสั่งการและ
เลิกกิจการอ านาจหน้าที่
การพิจารณา 

๔. การให้บริการด้านน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้บริการ
ด้านน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค 

 

๕. การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้
ช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัย 



 

 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ที่  ๔๓๕ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

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

                  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว รวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมั ติในเรื่อง
เกี่ ยวกับการบริการประชาชนโดยตรง อาศัยอ านาจตามมาตราตามความในมาตรา  ๖๐  วรรคห้า                   
แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเพ่ิม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึง มอบอ านาจให้  นายธนัทนน   วันมหามาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ปฏิบัติราชการแทนในการ       
สั่ง การอนุญาต และการอนุมัต ิตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้ ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง นี้ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                          
                                        สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                             

 

 

                        (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอ านาจ 

แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ที่ ๔๓๕ /๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ล าดับ
ที ่

อ านาจที่มอบหมายให้ปฎิบัติ 
 ราชการแทน 

การมอบอ านาจ มอบโดยอาศัยกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบ
อ านาจให้ปฎิบัติ

ราชการแทน 
อ านาจ
ของ 

มอบให้ 

๑. การจัดเก็บภาษบี ารุงท้องที่  
(ตาม ม.๖  ม.๑๐  ม.๔๗  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 
๒๕๐๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  
๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ในการ
ส ารวจ  ตรวจสอบ  การ
ค้นบัญชีหรือเอกสาร  
การประเมิน  การจัดเก็บ
ภาษี  การลดหย่อนและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดิน 

๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ตาม ม.๕  ม.๖  ม.๒๓  
ม.๒๔  แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ตรวจตรา
ทรัพย์สินของผู้รับการ
ประเมินเข้าครอบครอง 
หรือผู้แทนการอนุญาต 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาต  
สั่งการ  และเลิกกิจการ 

๓. 
 

การอนุญาตติดตั้งป้าย  
(ตาม ม.๖  ม.๒๗  ม.๒๙  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. 
๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่การ
อนุญาต (รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาตสั่งการและ
เลิกกิจการอ านาจหน้าที่
การพิจารณา 

๔. การให้บริการด้านน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

 

นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้บริการ
ด้านน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค 

 

๕. การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย นายก
อบต. 

ปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้
ช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัย 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ที่ ๗๓ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

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

                  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นไปด้วยความ
คล่องตัว รวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมั ติในเรื่อง
เกี่ ยวกับการบริการประชาชนโดยตรง อาศัยอ านาจตามมาตราตามความในมาตรา  ๖๐  วรรคห้า                   
แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเพ่ิม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึง มอบอ านาจให้  นางสาวภคพร  เดอรามันห์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ปฏิบัติราชการแทนในการ       
สั่งการอนุญาต และการอนุมัต ิตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้ ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง นี้ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                                          
                                        สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                             

 

 

                        (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 



 
บัญชีการมอบอ านาจ 

แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ที่ ๗๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

ล าดับ
ที ่

อ านาจที่มอบหมายให้ปฎิบัติ 
 ราชการแทน 

การมอบอ านาจ มอบโดยอาศัยกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบ
อ านาจให้ปฎิบัติ

ราชการแทน 
อ านาจ
ของ 

มอบให้ 

๑. การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
(ตาม ม.๖  ม.๑๐  ม.๔๗  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ. 
๒๕๐๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  
๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ในการ
ส ารวจ  ตรวจสอบ  การ
ค้นบัญชีหรือเอกสาร  
การประเมิน  การจัดเก็บ
ภาษี  การลดหย่อนและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดิน 

๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน (ตาม ม.๕  ม.๖  ม.๒๓  
ม.๒๔  แห่งพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๗๕  แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่ตรวจตรา
ทรัพย์สินของผู้รับการ
ประเมินเข้าครอบครอง 
หรือผู้แทนการอนุญาต 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาต  
สั่งการ  และเลิกกิจการ 

๓. 
 

การอนุญาตติดตั้งป้าย  
(ตาม ม.๖  ม.๒๗  ม.๒๙  แหง่ 
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. 
๒๕๔๓) 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจหน้าที่การ
อนุญาต (รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาตสั่งการและ
เลิกกิจการอ านาจหน้าที่
การพิจารณา 

๔. การให้บริการด้านน้ าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

 

นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้บริการ
ด้านน้ าเพื่ออุปโภค-
บริโภค 

 

๕. การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย นายก
อบต. 

รองปลัด 
อบต. 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๕๒ ม.๖๐ 

อ านาจในการให้
ช่วยเหลือด้านสาธารณ
ภัย 

 
 


