
 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานดง 

ที่    203/2565 

เรื่อง  มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง  
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตริาชการแทน 

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

ตามมาตรา 52 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เปนความตองการของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานดงเปนไปดวยความเรียบรอย อํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร       
สวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และ ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  จึงมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 
ให วาที่รอยเอกชัยทัศน ศรีนันชัย ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดง ปฏิบัติราชการแทน ในการ
สั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําสั่งนี ้

ทั้งนี้  อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติตําบล หรือคําสั่ง 
หรือมติของคณะรัฐมนตร ีใหผูรับมอบอํานาจที่ไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

โดยใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  คําสั่งใดท่ีขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน   
 

         สั่ง   ณ   วันที่    12    เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

                           

(นายศุกร    ไทยธนสุกานต) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอาํนาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตริาชการแทน 

แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานดง ท่ี 203/2565 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 

ที ่ อํานาจที่มอบใหปฏิบตัิ
ราชการแทน 

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ 
ใหปฏิบัติราชการแทน 

1 การใชสถานท่ีที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดง 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

อํานาจในการอนุญาต การ
อนุมัติ ใหใชสถานที่ 

2 การติดตั้งปายโฆษณาในเขต
พ้ืนที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานดง 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

อํานาจในการอนุญาต  
การอนุมัติ ใหติดตั้งปายโฆษณา 

3 การบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

อํานาจในการอนุญาต  
การอนุมัติ ในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดง 

เรื่อง  มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง  
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตริาชการแทน 

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

ตามมาตรา 52 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่
ด ีพ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เปนความตองการของ
ประชาชน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานดงเปนไปดวยความเรียบรอย อํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแกทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร       
สวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 และ ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  จึงมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 
ให วาที่รอยเอกชัยทัศน ศรีนันชัย ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานดง ปฏิบัติราชการแทน ในการ
สั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายประกาศนี ้

ทั้งนี้  อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติตําบล หรือคําสั่ง 
หรือมติของคณะรัฐมนตร ีใหผูรับมอบอํานาจที่ไดรับแตงตั้งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     12    เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕65 
      
 
                      

       (นายศกุร    ไทยธนสุกานต) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอาํนาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานดง 
ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตริาชการแทน 

แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 

ที ่ อํานาจที่มอบใหปฏิบตัิ
ราชการแทน 

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ 
ใหปฏิบัติราชการแทน 

1 การใชสถานท่ีที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลบานดง 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

อํานาจในการอนุญาต การ
อนุมัติ ใหใชสถานที่ 

2 การติดตั้งปายโฆษณาในเขต
พ้ืนที่องคการบริหารสวน
ตําบลบานดง 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

อํานาจในการอนุญาต  
การอนุมัติ ใหติดตั้งปายโฆษณา 

3 การบริการขอมูลขาวสารของ
ราชการ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  (แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ 
ขอ 240 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 

อํานาจในการอนุญาต  
การอนุมัติ ในการใหบริการ
ขอมูลขาวสารของราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


