
 

 

 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

เรื่อง   นโยบายการดําเนินกจิกรรม  5  ส 

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

   องคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดจัดทําโครงการ  5  ส  ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญ

ของการปรับปรุงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสถานที่ทํางานใหนาอยู  เจาหนาที่ปฏบิัตงิานอยูใน

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  มสีุขภาพกาย  ใจ  ที่สมบูรณ  จึงขอประกาศเปาหมาย  วัตถุประสงค  และ

นโยบายการดําเนนิงานกจิกรรม  5  ส  ขององคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษใหเจาหนาที่ทุกทาน

ทราบ  ดังนี้ 

   เปาหมาย  5  ส 

                 1.ใหทุกพื้นที่ขององคการบรหิารสวนตําบล  มคีวามสะอาด  เปนระเบยีบ  เรยีบรอยและ

สวยงาม 

                 2. ใหเจาหนาที่ทุกคนสงเสรมิและสนับสนุนใหกจิกรรม 5 ส  ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง

และจรงิจัง 

                 3. ใหสถานที่ทํางานนาอยู  เจาหนาที่ปฏบิตังิานอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย  ม ี

สุขภาพกายใจที่สมบูรณ 

วัตถุประสงค  5  ส 

1.  เพื่อใหเจาหนาที่ในหนวยงานทุกคนมคีวามสมัครสมานสามัคค ี และรวมมอืทํางานกัน

เปนทมี 

2.  เพื่อพัฒนาหนวยงานใหเปนสถานที่ทํางานนาอยู  โดยนํากจิกรรม 5 ส  เขามาพัฒนา 

3. เพื่อสรางความภาคภูมใิจใหแกเจาหนาที่ในหนวยงานที่ทํา 5  ส  ประสบความสําเร็จ 

สรางความพงึพอใจ  และประทบัใจแกผูมารับบรกิาร 

 นโยบายการดําเนินกจิกรรม 

              1.  ใหเจาหนาที่ในหนวยงานทุกคน  ถอืวา  การดําเนนิกจิกรรม 5 ส เปนหนาที่และความ

รับผิดชอบของทุกคน  และถอืเปนงานประจําที่ทุกคนจะตองทําใหเกดิผลในทางปฏบิัต ิ

               2.  การดําเนนิกจิกรรม 5  ส จะตองกระทําอยางตอเนื่องจรงิจัง  และเปนนิสัยลงสูหัวใจ

ของเจาหนาที่ทุกคน 

3.  การทํากจิกรรม 5 ส ใหสําเร็จและบรรลุผลตามเปาหมาย  และวัตถปุระสงคที่กําหนด 

ไว  ถอืวาเจาหนาที่ทุกคนใหความรวมมอื  และผูมเีกยีรตคิวรแกการยกยองชมเชย 

 

          / ขอให.... 

 



      -2- 

 

                                  ขอใหเจาหนาที่ทุกทาน ใหความรวมมอืและตัง้ใจปฏบิัตกิจิกรรม  5  ส  ใหประสบ

ความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  และวัตถุประสงคที่ตัง้ไว 

 

  

ประกาศ ณ  วันที่  10   เดอืน  พฤศจกิายน   พ.ศ.2560 

    

 ลงช่ือ                

                                            (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 

 

 

 

 



บัญชกีารมอบอํานาจจากนายกองคการบรหิารสวนตําบลใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลปฏบิัตริาชการแทน 

แนบทายคําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

ท่ี อํานาจท่ีมอบใหปฏบิัตริาชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมาย,ระเบียบ  ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบใหปฏบิัติ

ราชการแทน 

หมาย

เหตุ 

1. อนุญาตปลูกสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร  

(ตาม ม.4 ม.27 ม.40 แหง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522) 

 (ในพื้นท่ี อบต.ไมอยูในเขต พรบ. ควบคุมอาคาร 2522) 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถงึ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตออกหนังสอืรับรอง

อนุญาตการกอสรางอาคาร   

(กรณไีมอยูในเขต พรบ. ควบคุมอาคาร 

2522) 

 

2. 

3. 

4. 

อนุญาติออกหนังสอืและอายัดทรัพยการจัดเก็บบํารุงทองท่ี 

(พรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2510) 

อนุญาตออกหนังสอืและอายัดทรัพยสนิ การจัดเก็บภาษี

(แหง พรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2510) 

อนุญาตออกหนังสอืและอายัดทรัพยสนิ การจัดเก็บภาษี

โรงเรือน (แหง พรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2510) 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถงึ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546)  

มาตรา 23 มอํีานาจส่ังถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ 

มาตร 24 มอํีานาจในการรับคํารองในการขอรับเงนิคนื/สง

เงนิคนื/แจงผูยื่นคํารอง 

มาตรา 30 รองอุทรณการประเมนิภาษี 

มาตรา 31 มอํีานาจทําหนังสอืเรียกผูอุทรณมาใหถอยคํา

เพิ่มเติมหรือยกเลกิอุทรณน้ัน 

มาตรา 32 มอํีานาจแจงคําวนิิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปน

หนังสอืไปยังผูอุทรณ 

มตรา 33 ทว ิมอํีานาจรับคําวนิิจฉัยอุทรณ 

อํานาจในการออกหนังสอือายัดทรัพยสนิ

ตาม พรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี,ภาษีโรงเรือน

และท่ีดนิและภาษีปาย 

 

5. อนุญาตใหแจงตองรับดําเนินการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถงึ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหแจงตองรับ

ดําเนินการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 

6. อนุญาตใหดําเนินการชวยเหลอืดานสาธารณะภัยตาง ๆ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถงึ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหดําเนินการ

ชวยเหลอืดานสาธารณะภัยตาง ๆ 

 

7. อนุญาตใหดําเนินการชวยเหลอืสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถงึ ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหดําเนินการ

ชวยเหลอืสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค 

 

 
 



 

 
 

คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

ที ่ 23/2552 

เร่ือง  การมอบอาํนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

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

เพื่อใหก้ารบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษเ์ป็นไปดว้ยความรวดเร็ว

คล่องตวั รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมติัในเร่ืองเก่ียวกบัการ

ใหบ้ริการประชาชนโดยตรง  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546)  จึงมอบอาํนาจใหร้องนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปฏิบติัราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต ในการน้ีเม่ือปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ไดป้ฏิบติัราชการในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบอาํนาจตามคาํสั่งน้ี 

 

  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

 

 สั่ง  ณ  วนัท่ี  9   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2552 

    

ลงช่ือ                

                                                              (นายเรืองศกัด์ิ   ดิลกลาภ) 

                               นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอาํนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน  

แนบท้ายคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลลาํคอหงษ์ 

ที่ อาํนาจทีม่อบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอาํนาจ 

ตามกฎหมาย,ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ลกัษณะงานทีม่อบให้ปฏิบัติราชการ

แทน 

หมายเหตุ 

1. อนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราต่อสุขภาพ พรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 

(แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546) 

อาํนาจในการอนุญาติประกอบกิจการท่ีเป็น

อนัตราต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 

 

2. การอนุญาตจดัตั้งตลาด 

- ขอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

พรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 

(แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546) 
อาํนาจในการขออนุญาตออกหนงัสือขอ

อนุญาตในการจเัตง้ตลาด 

 

3. การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร

(พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตร.ม.) 

พรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 

(แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546) 
อาํนาจในการขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ี

จาํหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร(พ้ืนท่ีไม่

เกิน 200 ตร.ม.) 

 

4. การขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในหรือทางสาธารณ 

- ขอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

พรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 

(แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546) 
อาํนาจในการขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ใน

หรือทางสาธารณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

ที่           /2555 

เรื่อง  การมอบอํานาจการตัดสนิใจเพื่อความรวดเร็วในการบรกิารประชาชน 

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

อาศัยอํานาจตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 เพื่อให

การดําเนนิงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพและประหยัดเวลาในการบรกิารประชาชน 

จงึแตงตัง้ให นางสาวธภิาพร   กระจางกุล หัวหนาสวนการคลัง  ปฏบิัตริาชการแทน นายสมพงษ   บุญทัน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ในกรณไีมอยูหรอือยูแตไมสามารถปฏบิัตงิานได 
 

อํานาจที่มอบหมาย มอบโดยอาศัยอํานาจ ลักษณะที่มอบอํานาจ 

ประเมนิและสํารวจภาษบีํารุง

ทองที่ 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา

ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  

ประเมนิและสํารวจภาษบีํารุงทองที่ 

กรณยีื่นแบบครัง้แรก 

ประเมนิภาษปีายในแตละป ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา

ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  

ประเมนิภาษปีายในแตละป 

ประเมนิภาษโีรงเรอืนและที่ดนิใน

แตละป 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีา

ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  

ประเมนิภาษโีรงเรอืนที่ดนิในแตละป 

 

 

  ทัง้นี้   ตัง้แตบดันี้เปนตนไป  

 

 สั่ง  ณ  วันที่        เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ.2555 

    

ลงช่ือ                

                                        (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                               นายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

คําสั่งองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

    ที่           /2555 

เรื่อง  การมอบอํานาจการตัดสนิใจเพื่อความรวดเร็วในการบรกิารประชาชน 

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

อาศัยอํานาจตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 เพื่อให

การดําเนนิงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพและประหยัดเวลาในการบรกิารประชาชน 

จงึแตงตัง้ให นายทรงวุฒ ิ  ชมนาวัง หัวหนาสวนโยธา  ปฏบิัตริาชการแทน นายสมพงษ   บุญทัน ปลัด

องคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ ในกรณไีมอยูหรอือยูแตไมสามารถปฏบิัตงิานได 
 

อํานาจที่มอบหมาย มอบโดยอาศัยอํานาจ ลักษณะที่มอบอํานาจ 

อนุญาตปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรอื

เคลื่อนยายอาคาร  

(ตาม ม.4 ม.27 ม.40 แหง พรบ. 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

 (ในพื้นที่ อบต.ไมอยูในเขต พรบ. ควบคุม

อาคาร 2522) 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 

2546  

อํานาจในการอนุญาตออกหนังสอื

รับรองอนุญาตการกอสรางอาคาร   

(กรณไีมอยูในเขต พรบ. ควบคุม

อาคาร 2522) 

อนุญาตใหดําเนนิการชวยเหลอืดาน

สาธารณะภัยตาง ๆ 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 

2546  

อํานาจในการอนุญาตใหดําเนนิการ

ชวยเหลอืดานสาธารณะภัยตาง ๆ 

อนุญาตใหดําเนนิการชวยเหลอืสนับสนุน

น้ําอุปโภคบรโิภค 

ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 

2546  

อํานาจในการอนุญาตใหดําเนนิการ

ชวยเหลอืสนับสนุนน้ําอุปโภคบรโิภค 

 

  ทัง้นี้   ตัง้แตบดันี้เปนตนไป  

 

 สั่ง  ณ  วันที่        เดอืน  ธันวาคม   พ.ศ.2555 

    

ลงช่ือ                

                                        (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                               นายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงส 



 

     

       บันทกึขอความ 

สวนราชการ   องคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ    

ท่ี ชย72101/   วันท่ี    กุมภาพันธ   2552 

เรื่อง การมอบอํานาจในการปฏบิัตงิานเพื่อความรวดเร็วในการตัดสนิใจ 

…………………………………………………………………………………………………… 

เรยีน      พนักงานสวนตําบลทุกทาน       

 เรื่องเดมิ 

              ตามที่องคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ ไดออกคําสั่ง เรื่อง การมอบอํานาจในการ

ปฏบิัตงิานเพื่อความรวดเร็วในการตัดสนิใจ นัน้ 

 ขอเท็จจรงิ 

              - เพื่อใหการบริการประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็วและประหยัดเวลา จงเห็นควรใหมกีารลด

ขัน้ตอนการทํางานในการ ประเมนิและสํารวจภาษบีํารุงทองที่ในกรณยีื่นแบบครัง้แรก ประเมนิภาษปีายใน

แตละป ประเมนิภาษโีรงเรอืนและที่ดนิในแตละป การตัดสนิใจ 

               - เพื่อใหการบรกิารประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็วและประหยัดเวลา จงเห็นควรใหมี  

การลดขัน้ตอนการทํางานในการอนุญาตปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรอืเคลื่อนยายอาคาร  อนุญาตให

ดําเนนิการชวยเหลอืดานสาธารณะภัยตาง ๆ อนุญาตใหดําเนนิการชวยเหลอืสนับสนุนน้ําอุปโภคบรโิภค  

ขอกฎหมาย 

- อาศัยอํานาจตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 เพื่อใหการ

ดําเนนิงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

 

ขอพจิารณาเสนอแนะ 

เห็นควรมอบการปฏบิัตริาชการแทนให นางสาวธัญพร  เพยีรกลาง ตําแหนง ผูอํานวยการ

กองคลัง และนางสาวฐติาภา  วงคอนิตา  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด ปฏบิัตริาชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในกรณไีมอยูหรอือยูแตไมสามารถปฏบิัตงิานได 

     

ลงช่ือ...................................... 

   (นางสาวเพญ็นภา  กอพลูกลาง) 

บุคลากร 

 

 



ความเห็นปลัดองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  

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

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

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

. 

                               ลงช่ือ   พ.อ.อ.                                                 

                                           (ไพบูลย  ศริปิระเสรฐิ) 

                                                              ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 

ความเห็นนายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

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

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

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

. 

                                  

ลงช่ือ                        

       ( นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

                                                     นายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  

 


	ลงชื่อ  พ.อ.อ.                                                                                            (ไพบูลย์  ศิริประเสริฐ)
	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
	ลงชื่อ
	( นายชิตณรงค์  ขอเหนี่ยวกลาง)
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

