
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ 
ที่  53/๒๕๖5 

เรื่อง   นายก อบต.มอบอ านาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน 
 

************************************* 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชนโดยตรง หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  
 

  จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗   
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ (๔) และมาตรา ๖๐ วรรคห้า ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑๑ ข้อ ๒๔๐ (๑) จึงมอบอ านาจให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบัญชีการมอบ
อ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้   
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไปจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

   สั่ง ณ วันที่  17   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
     (ลงชื่อ) 

   (นายวัณอิสมาแอล  กูโน) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ



 
บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ ที่ 53/๒๕๖5   ลงวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

ของ  นายอาหะมะ  เจ๊ะอุมา ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ  คนที่ ๑ 
 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. เร่งรัดการแก้ปัญหาความเดือดร้อน น้ าอุปโภค-บริโภค 
2. ดูแลและปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและมี
มาตรฐาน 
3. พัฒนาให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างบนเส้นทางสาธารณะและ
เขตชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
4. เร่งรัดประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาด้าน 
สาธารณูปโภคในทุกด้าน 

 

2. ด้านการศึกษา พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนให้ทั่วถึง 
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
พ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาล 
3. สนับสนุนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ของเล่นส าหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

 

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. ส่งเสริมการจัดประชาคมหมู่บ้านเพ่ือปลูกฝังการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2. พัฒนากลุ่มพลังมวลชนในหมู่บ้านและต าบลให้มีความ
เข้มแข็งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

4. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอด
ให้เยาวชนมีความรักในศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรประชาชนและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย  
2. ส่งเสริมชุมชนให้มีโอกาสใช้ภูมิปัญญาศักยภาพและความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
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ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

5. ด้านการจัดเก็บรายได้ พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1.เร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามการจัดเก็บรายได้ 
(ภาษีคงค้าง) 

 

6. ด้านการส่งเสริม สตรี เด็ก ผู้ป่วย และ
ผู้สูงอายุ 

พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 

1. สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมสตรี เด็กผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ  
2. ให้ความช่วยเหลือดูแลเด็ก สตรี สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

 

 
 
 
 
 
 

(นายวัณอิสมาแอล  กูโน) 
นายกองค์การบริหารส่วนจอเบาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีแนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ ที่   53 /๒๕๖5 ลงวันที่ 17  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
ของ  นายมูฮ าหมัด  ซาและซา  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ  คนที่ ๒ 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1. ด้านสาธารณสุข พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์           
เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพ 
2. เร่งรัดพัฒนาด้านสาธารณสุขพื้นฐานให้แก่ประชาชนโดย
ทั่วถึง 

 

2. ด้านการกีฬาและนันทนาการ พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายทุกเพศ  
ทุกวัย 
2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากยา 
เสพติด และให้มีสุขภาพจิตที่ดี 

 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล รักษาป่า 
2. ปลูกฝังจิตส านึกเยาวชน ประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรป่าไม้ 
3. สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา            
เรื่องขยะมูลฝอย 

 

4. การบริหารงานบุคคล พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60 

1.ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างในทุกส่วนราชการ 
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ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. อ านวยการประสานงานกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนในการ
ให้ความช่วยเหลือ 
2. สนับสนุนปัจจัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

 

6. ด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ร.บ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 60  

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น 
2. ประสานงานให้การช่วยเหลือ 
3. แจ้งตอบการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
4. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

 

 
 
 
 

(นายวัณอิสมาแอล  กูโน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอเบาะ 

 


