
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ค าสั่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  

ที่      360/2564 

เรื่อง มอบอ านาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
…………………………………………………………………… 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การให้บริการ  
ประชาชน ในพ้ืนที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ มาตรา 6 – 10 พระราช
กฤษฎีกาว่า ด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2550 ประกอบ ข้อ 240 – 242 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงมอบอ านาจของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด ๆ หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย    
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติในเรื่องมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน รายละเอียด ดังนี้  

1. นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
เลขที่ต าแหน่ง 56-3-00-1101-001 มอบอ านาจให้ นายอัมภากร  ลาลด ต าแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา เลขที่ต าแหน่ง 56-3-00-1101-002 ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงาน       
การบริหารจัดการ และปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามบัญชีรายละเอียดการมอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในอ านาจของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกศิลา โดยการมอบอ านาจและรับมอบอ านาจ พิจารณาใน 2 ลักษณะ ดังนี้  

1.1 ก ากับการบริหารราชการ หมายความว่า การก ากับโดยทั่วไปซึ่งเป็นการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการแทน หรือการปฏิบัติงาน ตลอดจนพิจารณาความเห็นในนโยบายหรือภารกิจที่เป็นอ านาจของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เป็นผู้พิจารณาสั่งการเว้นแต่ค าสั่ง
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน  

1.2 สั่งการและปฏิบัติราชการ หมายความว่า การสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือ
ปฏิบัติราชการ ที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้    
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนได้  



2. การด าเนินการ เรื่องร้องเรียน ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ที่ได้รับมอบ 
อ านาจ ตรวจสอบ ก ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม และด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหา
หรือ เป็นข้อยุติหรือยุติเรื่อง โดยถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  

3. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง อ่ืนใด ที่เป็นอ านาจของ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการโดยตรง  

4. ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณา สั่งการ ก ากับ 
เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานตามบัญชีรายละเอียดการมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือความรวดเร็ว เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

5. เรื่องงานบริหารงานบุคคล หรืองานอื่น ที่พิจารณาแล้วอาจส่งผลกระทบในคราวหลัง หรือ
ทันที ต่อท้องถิ่นและหน่วยงานโดยตรง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ผู้รับมอบอ านาจ เสนอ 
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา พิจารณาสั่งการ 
ตามล าดับ โดยให้เสนอความคิดเห็น ข้อพิจารณา เสนอแนะ โดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการเป็นรายกรณี  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     15     พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๔ 

 

(นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนบท้ายค าสั่งปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ที่  360 /256๔ ลงวันที่   15  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง มอบอ านาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ล าดับ ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ ส่วนราชการ ที่รับมอบอ านาจ

และอ านาจ หน้าที่ 
๑ นายวีระยุทธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  

 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
เลขที่ต าแหน่ง  
56-3-00-1101-001 

นายอัมภากร  ลาลด 
  
ต าแหน่งรองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
เลขที่ต าแหน่ง  
56-3-00-1101-002 

๑. กองสวัสดิการสังคม 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 
3 .ส านักปลัด อบต. เฉพาะงาน 
   - การศึกษา ศาสนาและ  
     วัฒนธรรม 
   - งานป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 
   - งานกฎหมายและคดี 
   - งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
   - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   - งานคุ้มครองผู้บริโภค 
   - งานสาธารณสุข 
   - งานกองทุนหลักประกัน 
     สุขภาพ 

 
 


