
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 
ที่    260/๒๕61 

เรื่อง    กำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี  ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี    
          ปฏิบัติรำชกำรแทน 

---------------------------------------------- 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ในการ
พิจารณา สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือ การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  จึงมอบ
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ให้ นายวีระ  เขื่อนค า ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือด าเนินการอ่ืนตาม
ลักษณะหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ   วันที่   1  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2561 

 
 

(นายวิชิต  บัตริยะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บัญชีมอบอ ำนำจนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ปฏิบัติรำชกำรแทน 

แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี   ที่     260 /2561   ลงวันที่  1  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 

 

ที ่ ผู้รับมอบอ ำนำจ ระเบียบ/กฎหมำย อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน หมำยเหตุ 
1 นายวีระ เขื่อนค า 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 

1. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 

การสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติให้
ด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี 
ที่   259 /๒๕6๑ 

เรื่อง    กำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
          เมืองลี   ปฏิบัติรำชกำรแทน 

---------------------------------------------- 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ในการ
พิจารณา สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือ การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  จึงมอบ
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ให้ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  ปฏิบัติ
ราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือด าเนินการอ่ืนตามลักษณะหน้าที่
ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ   วันที่   1  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 256๑ 

 
 

(นายวิชิต  บัตริยะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีมอบอ ำนำจนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี ปฏิบัติรำชกำรแทน 

แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลี   ที่    259/2561   ลงวันที่  2  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561 

 

ที ่ ผู้รับมอบอ ำนำจ ระเบียบ/กฎหมำย อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติ
รำชกำรแทน 

หมำยเหตุ 

1. นายมนัส  ถาธิ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

ส ำนักปลัด 

1. งานบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

3. งาน สปสช. 
4. งานข้อบัญญัติต าบล  
5. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

กองกำรศึกษำ 

1. งานอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีท้องถิ่น 

2. งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3. งานเด็กและเยาวชน 

การสั่งการ การอนุญาต และการ
อนุมัติให้ด าเนินการ 

 

2. นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

ส ำนักปลัด 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานกู้ชีพ-กู้ภัย 

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองช่ำง 

1. งานธุรการ 

2. งานส ารวจ  ออกแบบ ควบคุมงาน 

3. งานตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

การสั่งการ การอนุญาต และการ
อนุมัติให้ด าเนินการ 

 



 


