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ผนวก ก/1 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  

การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 

 (แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่  4175/2560  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560) 
 …………………………………… 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านความม่ันคงและ 
สังคม (นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ)  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ
และการบริหารจัดการ (นายสุมิตร  เกิดกล่่า) 

1. ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
2. ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 
3. ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
4. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
5. สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6. สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
8. สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
9. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 
10. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 
11. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 
12. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 
13. สํานักทางหลวงชนบทที่ 9 
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 
15. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดอุตรดิตถ์ 
16. บ้านพักเด็กและครอบครัวอุตรดิตถ์ 
17. นิคมสร้างตนเองลําน้ําน่าน 
18. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 
19. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
20. วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 
21. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
22. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 

เขต 1 - 2 และโรงเรียนในสังกัด 
23. สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 39 และโรงเรียนใน

สังกัด 
24. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
25. สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

1. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
2. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
3. สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
4. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 
5. สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร 
6. สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฯ 
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
10. หน่วยปูองกันและปราบปรามการประมงน้ําจืด

เขื่อนสิริกิติ์  
11. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 
12. ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ 
13. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 
14. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 
15. สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 4 
16. สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 12 
17. สํานักงานขนส่งทางน้ํา สาขาอุตรดิตถ์ 
18. ศูนย์ประสานงานปุาไม้อุตรดิตถ์ 
19. สถานีควบคุมไฟปุาอุตรดิตถ์ 
20. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
21. อุทยานแห่งชาติลําน้ําน่าน 
22. อุทยานแห่งชาติคลองตรอน 
23. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
24. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่/วนอุทยานต้นสักใหญ่ 
25. ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
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ผนวก ก/1 (ต่อ) 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านความม่ันคง 
และสังคม (นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ)  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการ
บริหารจัดการ (นายสุมิตร  เกิดกล่่า) 

26.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

ผนวก ก/2 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  

การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในจังหวัด 

 (แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่  4175/2560  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  2560) 
 …………………………………… 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านความม่ันคง 
และสังคม (นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ)  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ  
และการบริหารจัดการ (นายสุมิตร  เกิดกล่่า) 

1. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดและอําเภอ 
2. การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดและอําเภอ 
3. กองจัดการเดินรถเขต 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย 
4. สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
5. สํานักงานการเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 
6. การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนสิริกิติ์) 

 

1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํากัด 
3. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารออมสิน จํากัด 
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํากัด 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
7. สํานักงานไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
8. สํานักงานบริการลูกค้า กสท.อุตรดิตถ์ 
9. ส่วนปฏิบัติการจังหวัด บริษัท ทีโอที จํากัด 
10. ศูนยป์ฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางอุตรดิตถ์ 
11. สํานักงานอนุรักษ์และพัฒนาสวนปุา (ออป.) 
12. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
13. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ (คปภ.) 
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ผนวก ก/3 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  

การปฏิบัติราชการ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจติดตาม การประสานงาน การบูรณาการ  
และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ งานในพ้ืนที่อําเภอที่รับผิดชอบ 

 (แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่  4175/2560  ลงวันที่  14 พฤศจิกายน  2560) 
 …………………………………… 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านความม่ันคง 

และสังคม (นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ

และการบริหารจัดการ (นายสุมิตร  เกิดกล่่า) 
1. อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
2. อําเภอพิชัย 
3. อําเภอลับแล 
4. อําเภอตรอน 
5. อําเภอทองแสนขัน 

1. อําเภอท่าปลา 
2. อําเภอน้ําปาด 
3. อําเภอฟากท่า 
4. อําเภอบ้านโคก 
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ผนวก ข. 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  

การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  
(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/2560 ลงวันที่  14 พฤศจิกายน  2560) 

 …………………………………… 
 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน จึงมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ ราชการ 
หรือการดําเนินการอ่ืน แทนผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับส่วนราชการ อําเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่อยู่ในกํากับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามผนวก ก. ผนวก ก/1 ผนวก ก/2 และ
ผนวก ก/3 ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การกํากับดูแลงานการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งระบบทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
ยกร่างจัดทํายุทธศาสตร์ การแก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ และ
การติดตามประเมินผล ตลอดจนงานนโยบายต่างๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัด 

2. การกํากับดูแล การพัฒนาองค์ความรู้ และขีดสมรรถนะ (Competency) ของหน่วยงานตามสายงาน
ที่รับผิดชอบทุกขั้นตอน 

3. การกํากับดูแลงานศูนย์ดํารงธรรม หรืองานร้องเรียน ร้องทุกข์  
4. การอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 
5. การกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล  

5.1 อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการอันเป็นงาน
ประจําโดยทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ได้รับมอบอํานาจจาก         
ผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องมิใช่อํานาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ
ด้วยตนเอง 

5.2 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว     
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.  2547  ยกเว้น       
การแต่งตั้งโยกย้ายและการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือน 

5.3 การลงนามรับรองอายุราชการวันทวีคูณของหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 
5.4 การดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงานและอาวุโส ตามลักษณะ 4 
หมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่        
นร 1011/ว 35 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) การสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นตามมาตรา 91 ประกอบกับกฎ ก.พ.ที่เก่ียวข้อง  
 (2) การสืบสวนทางวินัย การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษหรืองดโทษ และการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 
หรือ ก.พ.ตามมาตรา 92 มาตรา 96 และมาตรา 103 ประกอบกับกฎ ก.พ.และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง  
 (3) การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การสั่งยุติเรื่อง การสั่งลงโทษหรืองดโทษ การดําเนินการ
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญพิจารณา การสั่งหรือปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.
สามัญและการรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ตามมาตรา93 มาตรา 95 มาตรา 96 มาตรา 97 และ  
มาตรา 103 ประกอบกับกฎ ก.พ.และระเบียบ ก.พ. ที่เก่ียวข้อง 
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 (4) การสั่งพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน การสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับ
ราชการและการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือการพิจารณาตามมาตรา 101 ประกอบกับกฎ ก.พ. ที่
เกี่ยวข้อง 
 (5) การมีคําสั่งใหม่เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ ยกโทษ หรือลงโทษ ตามมาตรา 105 
ประกอบกับกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนการพิจารณาสั่งลงโทษหรืองดโทษ ให้รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบหรือมีความเห็นสั่งการประการใด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการต่อไปตามนั้น เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว โดยสั่งยุติเรื่อง 
ตามมาตรา 91 สั่งลงโทษหรืองดโทษ ตามมาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 96 หรือ สั่งหรือปฏิบัติตาม มติ อ.ก.พ.จังหวัด
อุตรดิตถ์ตามมาตรา 97 และได้รายงานการดําเนินการทางวินัยให้ อ.ก.พ.กระทรวงหรือ ก.พ.แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 103 
ประกอบกับระเบียบ ก.พ.ที่เกี่ยวข้องแล้วให้รายงานผลการดําเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

5.5 การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 การดําเนินการทางวินัยลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.
2537 การดําเนินการทางวินัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2556 ในราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และราชการสังกัดส่วนกลางที่ได้รับมอบหมาย ทุกกระบวนการ ทุก
ขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ส่วนการพิจารณาสั่งลงโทษหรืองดโทษ ให้รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบหรือมีความเห็นสั่งการประการใด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการต่อไปตามนั้น  

5.6 การดําเนินการทางวินัยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ทุกกระบวนการขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ส่วนการพิจารณาสั่งลงโทษหรืองดโทษ ให้รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาสั่งการ ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

6. การลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ยกเว้นหัวหน้า
ส่วนราชการ และนายอําเภอ เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

7. การลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญ 
8. การลงนามในบัตรเหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน 
9. การออกบัตรประจําตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครต่างๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบ

ต่างๆ ของหน่วยงานที่กํากับดูแลเสนอ 
10. การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ        

รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน และ
กํากับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการนั้น 

11. การลงนามในหนังสือนําส่งทุกกรณี หรือหนังสือราชการที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ 
12. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตตามระเบียบกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการเหมืองแร่

ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับอาชญาบัตร พ.ศ.2547  
13. การอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน ตามข้อ 4ข. แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 44   

(พ.ศ.2478) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478  ประกอบด้วย ให้สัตว์ต่อสู้กัน ไพ่โปฺกเกอร์ หรือ
ไพ่เผ บิลเลียด และการจัดให้มีการแถมพก หรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบการค้าหรืออาชีพ  

14. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 
พ.ศ.2551 ทุกประเภท  

15. การลงนามในหนังสือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจก่อนพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต และ
การตรวจสอบ ตรวจติดตาม และการรายงานผลการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551  
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16. การสั่งการ การให้ความเห็นชอบ การอนุญาตและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.2484 
กรณีการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ การอนุญาตขึ้นทะเบียนที่ดิน
เป็นสวนปุา และการอนุญาตทําไม้หวงห้าม  

17. การพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ และพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จตกทอด ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

18. การพิจารณาเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ และการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร ตาม
มาตรา 30 ประมวลรัษฎากร  

19. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินคดีผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ และการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 157  

20. การพิจารณาเปรียบเทียบปรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน การดําเนินคดีและบังคับคดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

21. การอนุญาตและดําเนินการตามคําสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 42/2554 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554   
22. การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ทําคําสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยกับ

อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540)  
23. การพิจารณากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุจําเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 5 ได้ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม เพ่ือการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

24. การสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 

25. เป็นผู้อนุญาตและลงนามใบอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 เป็นผู้อนุญาตและลงนามใบอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่า
สัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ให้แก่โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ที่ได้เปิดดําเนินการตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2502 อยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 ใช้บังคับตามมาตรา 32 ยกเลิกใบอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ กรณีผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป และประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่า
สัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ฉบับเดิม เพ่ือออกใบอนุญาตฉบับใหม่ ให้กับ   ผู้รับโอนใบอนุญาตซึ่งเป็นการโอนโดย
ทางมรดก หรือการโอนโดยทางนิติกรรม แล้วแต่กรณี  

26. การพิจารณาจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุครั้งแรก การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การเช่าที่ราชพัสดุ การขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนตามข้อ 47 
ข้อ 48 และข้อ 49 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552 การแต่งตั้ง
กรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง อนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุ เพ่ือจัดสวัสดิการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 ตามหลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กําหนด การ
พิจารณาให้ความยินยอมกรณีที่มีการขอก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําเพ่ือนําไปขออนุญาตต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง การบอกเลิก
สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ การบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน การบอกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
ให้ความเห็นชอบผลการประมูลหรือยกเลิกผลการประมูลปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง  

27. การอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการอนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศกรณีอ่ืนๆ 
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ เป็นอํานาจของ        
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ผู้ว่าราชการจังหวัด (รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ
การดําเนินการอ่ืน และกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ) 

28. การเปรียบเทียบผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติผู้รับงานไป
ทําที่บ้าน พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554  

29. การพิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดในใบอนุมัติเงินประจํางวด หรือเอกสารประกอบการอนุมัติ   
เงินประจํางวดหรือเอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจํางวด ในกรณีที่เกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน    
ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เฉพาะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ รูปแบบรายการ
ก่อสร้าง หรือปริมาณงาน วงเงินงบประมาณ สํานักเบิกและวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้รับ
อนุมัติจากสํานักงบประมาณ โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้งบประมาณเดียวกันแต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่
เปลี่ยนแปลงสถานที่และหน่วยดําเนินการ โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายโดยไม่
เปลี่ยนแปลงหน่วยดําเนินการ ในแผนงบประมาณเดียวกัน จากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
ผลผลิตหรือโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยกเว้นเป็นรายการค่าที่ดินหรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

30. การออกบัตรประจําตัวอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ตามคําสั ่งกระทรวงแรงงาน    
ที่ 129/2554 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2554 

31. อํานาจในการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับเงินงบประมาณประจําปีที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับ
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุน งบดําเนินงาน และงบกลาง ที่เป็นอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ในฐานะหัวหน้า
ส่วนราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ 572/2551  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 

32. การอนุญาตประกอบกิจการ การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบ
แทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว ดังนี้ 

(๑) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ 
(๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ยกเว้น กรณีที่ใช้ถังเก็บและ

จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นแบบทรงกลม (Sphere type) หรือแบบถังเย็น 
(Refrigerated type)  

(3) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง 
(4) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง 
(๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

33. การปฏิบัติราชการแทนกรณีพิเศษ ในฐานะประธานกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานต่างๆ 
หรือกิจกรรมที่เป็นองค์คณะ ตั้งแต่การเตรียมการประชุม การดําเนินการประชุม การรับรองรายงานการ  ประชุม 
การปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นว่ามีประเด็นสําคัญ หรือมีการสั่งการ  เป็นพิเศษให้
เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือเข้าร่วมเป็นกรณีไป และกรณีที่คําสั่งคณะกรรมการ อนุกรรมการที่มีทั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกรรมการด้วยกัน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

สําหรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 
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34. อนุญาตการลาและการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด สําหรับการ     
ขออนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ 

35. อนุมัติการเบิกค่าเช่า การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าบ้าน และการ
รับรองสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ของหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ 

36. อนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาล ของหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ 
37. การต่อใบอนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ฯ (ประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การพนันชนไก่ และกัดปลา พ.ศ.2552 ข้อ 10  
38. อํานาจให้การดําเนินคดีทั้งปวง ที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม หรือศาลปกครอง รวมทั้งให้มี

อํานาจในการร้องทุกข์ หรือถอนคําร้องทุกข์ ในคดีที่เป็นคู่ความหรือคู่กรณีอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการ
ประจํา ในนามจังหวัด หรือในนามประธานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ หรือในนามของส่วนราชการต้นสังกัด
ที่ส่วนราชการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนอํานาจดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําพิพากษา 
จนถึงการดําเนินการในชั้นบังคับคดี รวมทั้งให้มีอํานาจลงนามในหนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นทนายความแก้
ต่างคดี และการมอบอํานาจให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสิทธิ
ได้ด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝุายหนึ่งเรียกร้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนให้พนักงานอัยการมีอํานาจรับเงินค่าฤชา
ธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจากศาล แต่งตั้งตัวแทนช่วงในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจาก
ศาล เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบอํานาจพิจารณาว่าคดีใดมีความสําคัญ หรือมีมูลค่าทุนทรัพย์สูง หรือเกี่ยวข้องกับ
กรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบด้วย 

39. การอนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร การติดตาม เร่ งรัดชําระหนี้ รับชําระหนี้ การขยายเวลา
ผ่อนชําระหนี้ และการเบิกจ่ายเงินจ่ายขาดตามจํานวนที่ได้รับจัดสรรจ่ายเงิน ตามหนังสือมอบอํานาจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ กษ 1105/9643 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 
 40. การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0406.3/ว 17 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด 
 41. การอนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดทุกส่วนราชการ นํารถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของทางราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 42. การดําเนินการทุกเรื่อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๓๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย         
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งได้รับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ที่ ๔๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ที่ ๑๕๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
 43. การอนุญาตให้ขายยา การต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 
 

……………………………… 
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ผนวก ค. 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ และ

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  ปฏิบัติราชการแทนในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ 
(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560) 

........................................... 
1. การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

1.1 มอบอํานาจให้ดําเนินการจัดหาทุกวิธี ยกเว้นวิธี เฉพาะเจาะจงที่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท     
(หนึ่งล้านบาท)และหากมีการดําเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันทีภายใน 
3 วัน  โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกเรื่อง  
ทุกขั้นตอน วงเงินในอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งเงินงบประมาณ เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการ บัญญัติหรือกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  และตามที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ได้รับมอบอํานาจ 

1.2 วงเงินที่มอบอํานาจในการดําเนินการ ดังนี้ 
ลําดับที่ ผู้รับมอบอํานาจ วงเงินครั้งละไม่เกิน (บาท) กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

15,000,000 
(สิบห้าล้านบาท) 

 

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  

2. 
 

หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

7,000,000 
(เจ็ดล้านบาท) 

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 

3. นายอําเภอ 5,000,000 
(ห้าล้านบาท) 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3.กฎกระทรวงซึ่งออกตามความ 

4.  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 2,000,000 
(สองล้านบาท) 

ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

5. 
 

สาธารณสุขอําเภอ  
 

200,000 
(สองแสนบาท) 

 

2560 

2. การมอบอํานาจดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 

2.1 การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
2.1.1 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและ สังคม)        

ปฏิบัติราชการแทน ในการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
2.1.2 ในกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง) ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ

ปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีเร่งด่วนให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทน 
2.2 การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์) 

2.2.1 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง) ปฏิบัติราชการแทน 
ในการอนุมัติการจัดการประชุม ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์  

2.2.2 ในกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง) ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีเร่งด่วนให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทน 

2.3 การอนุมัติใช้จ่ายเงินทดรองราชการ 
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เมื่อที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ได้ทันท่วงที ให้สามารถอนุมัติใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
ได้ดังนี ้

2.3.1 มอบอํานาจให้หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติใช้จ่ายเงินทดรองราชการเฉพาะในกรณีข้อ 5.1 ของหลักเกณฑ์การ
ใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท ต่อการ
อนุมัติใช้จ่ายเงินแต่ละครั้ง 

2.3.2 นอกเหนือจากข้อ 2.3.1 ให้เป็นอํานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความ
มั่นคง) ในการอนุมัติใช้จ่ายเงินของทุกด้าน ตามหลักเกณฑ์การใช้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน     
พ.ศ.2556 

2.3.3 ในกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง) ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีเร่งด่วนให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทน 

2.4 การอนุมัติการจัดหาพัสดุ 
เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการตามข้อ 2.3 เรียบร้อยแล้ว และเป็นโครงการที่ต้องมี

การดําเนินการจัดหาพัสดุเพ่ือดําเนินการ ให้อํานาจในการอนุมัติจัดหาพัสดุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดหา เจรจาต่อรอง
และตกลงราคา ตรวจรับพัสดุและควบคุมพัสดุ ตามหมวด 5 การจัดหาและการควบคุมพัสดุ ข้อ 35 และข้อ 36 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 
ดังนี้ 

2.4.1 มอบอํานาจให้หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติใช้จ่ายเงินทดรองราชการเฉพาะในกรณีข้อ 5.1 ของหลักเกณฑ์การใช้
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท (ยกเว้นหากผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์มอบอํานาจเพิ่มเติมจากคําสั่งนี้) 

2.4.2 นอกเหนือจากข้อ 2.4.1 ให้เป็นอํานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความ
มั่นคง)  

2.4.3 ในกรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง) ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีเร่งด่วนให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทน 

2.5 เมื่อผู้ได้รับมอบอํานาจดําเนินการตามข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3 และ 2.4 แล้วให้รายงาน ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว 

3. มอบอํานาจให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ในการลงนาม  บันทึก
ข้อตกลงการจ้าง การจัดหา การตรวจรับการจ้าง การควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งผลรายงานการ ตรวจรับการ
จ้างให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือดําเนินการเบิกค่าจ้างจากงบประมาณ  สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับผู้รับจ้างจนแล้วเสร็จจบสิ้นกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสั่งการของสํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

…………………………… 
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ผนวก ง. 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดทุกส่วนราชการ  

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 
(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/2560 ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2560) 

…………………………………………………….. 
 

1. การปฏิบัติราชการทั่วไป 
1.1 การอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับ

การอนุมัติการเดินทางไปราชการของหัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ เป็นอํานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
1.2 การอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ในทุกกรณี สําหรับการลาของหัวหน้าส่วนราชการ และ
นายอําเภอ เป็นอํานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

1.3 การอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ นํารถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของทางราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.4 การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ส่วนตัว ไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด รวมทั้ง
มอบอํานาจให้สาธารณสุขอําเภอ และผู้ อํานวยการ รพ.สต. มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์แทน          
ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ พ.ศ.2535 

1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุของส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ประจําส่วนราชการอําเภอ และส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายอําเภอ  

1.6 การอนุมัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการ
จัดหา การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 

1.7 การดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทุก
ขั้นตอน 

1.8 การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพ่ิม เงินค่าครองชีพ และ
เงินสวัสดิการต่างๆ  

1.9 การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     
พ.ศ.2553 ข้อ 9(๒) และข้อ ๑๔ 

1.10 การอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เงินเดือนค่าจ้าง ค่าจ้างนอกเวลาราชการ และท่ีมีการเบิกจ่ายแน่นอนใน
ส่วนราชการของตน 

1.11 การลงนามใน ก.พ.7 ของข้าราชการ และส่ง ก.พ.7 ไปยังกรม กระทรวงต้นสังกัด และการจัดทํา
ทะเบียนประวัติลูกจ้าง 

1.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือข้อ 67 69 และ 70 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แลที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.13 การออกหนังสือรับรองเงินเดือน การรับรองสถานภาพ คุณสมบัติ ประวัติ และข้อมูลเกี่ยวข้องให้
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด 

1.14 การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
1.15 การอนุมัติ ติดตั้ง ย้าย โทรศัพท์ประจําสถานที่ราชการและบ้านพักของทางราชการ 
1.16 การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับราชการ 
1.17 การจําหน่ายครุภัณฑ์สํานักงาน หรือครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งที่ชํารุดทรุดโทรม 
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1.18 การทําประกันภัยรถยนต์ราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่     
8 กันยายน 2548 

1.19 การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ หรือขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้ที่ราชพัสดุ และการให้ความยินยอมใน
การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในความครอบครองของหน่วยงานตนเอง 

1.20 งานที่ปฏิบัติปกติประจํา เช่น การโต้ตอบหนังสือ การตอบรับ การเตือน การเร่งรัด การรายงาน 
1.21 งานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน หรือคําสั่งของทางราชการอันเป็นระเบียบในส่วนราชการ

ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็นการประจํา และมิได้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
1.22 งานที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติหรือรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่การติดต่อสอบถามข้อมูลสถิติ 

หรือรายละเอียดต่างๆ จากหน่วยงานในจังหวัด ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน ขอความร่วมมือมา หรือทาง
หน่วยงานต้นสังกัดขอทราบข้อเท็จจริง ถ้าเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นไม่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยสั่งการก็ให้หัวหน้าส่วน
ราชการปฏิบัติราชการแทนได้ หากเป็นเรื่องท่ีต้องวินิจฉัยสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ รวบรวมรายละเอียด
หรือข้อเท็จจริงที่ได้รับ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม 

1.23 การลงนามในประกาศจังหวัด เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณที่ได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
การคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด 

1.24 ลงนามในหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเฉพาะราย แก่ข้าราชการในสังกัด 
1.25 การลงนามการตรวจสอบสิทธิการขอรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แบบขอรับเงิน

จากกองทนุ และการลงนามในแบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316) 
1.26 การอนุมัติโครงการฝึกอบรมต่างๆ ตามที่ได้รับการจัดสรรประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้

เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท หากเกินวงเงินให้เป็นอํานาจของ รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่กํากับดูแล 

1.27 การอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และใน
วันหยุดราชการ รวมทั้งการอนุมัติจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1.28 การอนุมัติโครงการ การเบิกค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และอ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในทุกกรณี 

1.29 การอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553   

1.30 การจดทะเบียนรถยนต์ราชการ ที่ส่วนราชการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
1.31 การรับรองใช้สิทธิและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  ของข้าราชการและ

ลูกจ้าง 
1.32 การอนุมัติเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดและมอบหมายให้ข้าราชการใน  หน่วยงานเป็นผู้เบิก

แทนได้อีกหนึ่งคน 
1.33 การอนุมัติจ่ายเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ 
1.34 การเป็นผู้แทนในการยื่นคําขออนุญาตใช้หรือจัดหาที่ดินในเขตปุาสงวนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้รับทราบ

เงื่อนไขตลอดจนการทําบันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 
1.35 การดําเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง  

พ.ศ.2551 ในทุกขั้นตอน 
1.36 การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ หรือการดําเนินการอื่นๆ ตามผนวก ง/1 
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2. การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ชํานาญงาน และปฏิบัติงาน พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรีหรือตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้ 
 (๑) การรับทราบรายงาน กรณีเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 
 (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 (๓) การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 (๔) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งการลงนามเป็นผู้รับสัญญา กรณีเจ้าหน้าที่ขอชดใช้
ค่าเสียหายหรือขอผ่อนชําระค่าสันไหมทดแทนและการพิจารณาผ่อนผัน 
 (๕) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

3. การปฏิบัติราชการกรณีอ่ืน 
ให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดดังนี้ 
3.1 การอนุมัติเงินยืมงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 17 ลง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด 
3.3 การลงนามรับรองในแบบคําขอมีบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และ

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
3.3.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3.3.2 ประชาชน หรือข้าราชการบํานาญ ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติราชการซึ่งส่วนราชการประจําจังหวัดมีความจําเป็นต้องลงพ้ืนที่ในเขตอําเภอ ให้    
ส่วนราชการประจําจังหวัดแจ้งให้นายอําเภอทราบทุกกรณ ี
 

 
 

...............................
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ผนวก ง/1 
๒. อํานาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เฉพาะส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน หรือดําเนินการอ่ืน ดังนี้ 
(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560) 

 
 
 
 

ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
1. ประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. การดํ า เนินการตามพระราชบัญญัติ วิทยุ

โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
2. อนุมัติเงินรายได้กรมประชาสัมพันธ์ ตามวงเงิน

ที่ได้รับจัดสรร 

-พระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๔๙๘ 
-ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเงิน
รายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2546 

2. สัสดีจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๑. การสั่งติดตามจับกุมทหารหนีราชการที่ฝุาย
ทหารแจ้งขอความร่วมมือและการส่งตัวทหาร
หนี  ราชการที่จับได้ให้เข้ารับราชการยังกรม
กอง ตลอดจนการสั่งงดเว้นการติดตามจับกุม 

-คําสั่งกองทัพบก ที่ 1173/2528 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2528 

  2. การโอนย้ายทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่
ย้ายภูมิลําเนาทหารเข้ามาหรือไปอยู่ต่างอําเภอ
ในจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัด 

-คําสั่งกองทัพบก ที่ 1173/2528 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2528 และบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 30 

  3. การสั่งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทํา
การสอบสวน หรือดําเนินคดีกรณีทหารกองเกิน
ไม่มารับหมายเรียก หรือไม่มาเข้ารับการตรวจ
เลือก หรือไม่มาเข้ารับราชการกองประจําการ  

-พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗ ตามมาตรา ๒๕ , ๒๗ และ ๓๔ 

  4. การลงนามในเอกสารหลักฐานของทางราชการ
ทหารที่ เกี่ยวข้องและประสานงานให้หน่วย
เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
หรือปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นบุคคลที่อยู่ใน
ระหว่างการฝึกวิชาทหาร การสั่งยกเว้นนักบวช
ศาสนาอ่ืนๆ การสั่งยกเว้นครู การสั่งผ่อนผันแก่
บุคคลมาตรา ๒๗ (๒) ตามหลักฐานที่
กระทรวงกลาโหม หรือจังหวัดได้สั่งการหรือให้
ความเห็นชอบแล้ว รวมทั้งการส่งรายชื่อบุคคลที่
สมควรได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙(๓) ให้
อํ า เ ภ อดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง บั ญ ชี  เ พ่ื อ ร อ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจเลือกประจําปี 

-พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗ 

  5. การดําเนินการในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ 
เพ่ือฝึกวิชาทหาร รวมทั้งผ่อนผันไม่ต้องเรียก
หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามมาตรา 36    

-พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 39 (พ.ศ.
2516) 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

  6. เฉลี่ยยอดและการส่งยอดทหารกองเกินที่จะเรียก
ประจําปีต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ตลอดจน
การแจ้งจํานวนคนที่เฉลี่ยส่งเข้ากองประจําการต่อ
ฝุายที่ขอเรียก 

-บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวง 
กลาโหม กับกระทรวงมหาดไทย ใน
ระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ 6 ,7 และ 8 

  7. การแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลทหารกองเกิน 
หรือทหารกองหนุน ซึ่งได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องที่ฝุายปกครองแจ้งมา ตลอดจน
แก้ไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 

-พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มาตรา 12 ทวิ และคําสั่งกองทัพบกที่ 
1173/2528 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2528 

  8. การรับ-ส่งตัวข้าราชการสัสดีในการปรับย้าย 
ช่วยราชการ รักษาราชการ รักษาราชการแทน 
และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการ
รับราชการทหาร และเรื่องโต้ตอบหนังสือ
ราชการที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ  

-หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน 
ย้าย ออกจากราชการ การพิจารณา
บําเหน็จ การลาและการลงทัณฑ์
ข้าราชการและลูกจ้างในสายสัสดี 
ประกอบกับหนังสือที่ กห 0201/ 
2210 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2534 
เรื่องการมอบอํานาจการปกครอง
ข้าราชการและลูกจ้างในสายงานสัสดีที่
ปฏิบัติราชการร่วมกับทางฝุายปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย 

3. คลังจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๑. การอนุมัติให้เปิดสํานักงานคลังจังหวัดนอกเวลา
ทําการปกติ 

-ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ 
สํานักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ๔๘ 

  2. การทําลายเอกสารเกี่ยวกับการเงินที่มีอายุไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๕๗ วรรค
ท้ายและหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
๐๕๑๐/ว ๖๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๓๓ และหนังสือกรมศิลปากร ที่ ศธ 
๐๗๐๙/๖๘๗  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  
๒๕๔๒ 

  3. การเวียนหนังสือเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงการคลัง 

 

  4. การลงนามในแบบขอรับบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการและบําเหน็จลูกจ้างประจําในสังกัด 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ขอรับและการจ่ายบําเหน็จ บํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 

  5. การสั่งโอนเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญไปตั้งจ่าย
ทางสํานักเบิกอ่ืน 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

  6. ลงนามส่งสําเนาหนังสือเวียนระเบียบข้อบังคับของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

4. พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด 

๑. การพิจารณาให้การช่วยเหลือราษฎร ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ในประเทศให้กลับภูมิลําเนาเดิม 

 

-ระ เบี ยบกระทร ว งแ ร ง ง านและ
สวัสดิการสังคมว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้
ตกทุกข์ ได้ยากในประเทศให้กลับ
ภูมิลําเนาเดิม พ.ศ.๒๕๔๓ 

 อุตรดิตถ์ 2. การอนุมัติให้การสงเคราะห์เป็นเงิน เครื่องอุปโภค 
บริโภคอ่ืน ๆ แก่ราษฎรในวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
ต่อครั้ง 

- ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 

  3. การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม กรณีฉุกเฉิน 

ภัยทางสังคม กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547  
และ พ.ศ.2550 

  4. การอนุมัติให้การสงเคราะห์เป็นเงินอุดหนุนสังคม
สงเคราะห์ ส่วนภูมิภาค รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อ
ครั้ง 

 

  5. การแจ้งเจ้าของและผู้จัดการสถานสงเคราะห์และสถาน
รับเลี้ยงเด็กเอกชน 

 

  6. การลงนามในหนังสือส่งตัวขอทาน คนชรา เด็กอนาถา 
บุคคลมีปัญหาทางสังคมไปยังสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

  7. การอนุมัติการจ่ายสิ่ งของสํารองจ่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ให้ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและ
ครอบครัวที่ยากจน และเดือดร้อนคราวละไม่เกิน ๑๐๐ 
ครอบครัว 

 

  8. การมีคําสั่งให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม นําเด็กไป
ทดลองเลี้ยงดู  

-พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  9. การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  -ระ เบี ยบ ว่ า ด้ ว ย ก า รส ง เ ค ร า ะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

  ๑0. การดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก
ภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ 

-ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก
ภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ 

  ๑1. การดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก
แ บ บ ค ร อ บ ค รั ว อุ ป ถั ม ภ์ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ม
ประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบ
ครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

-ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วย
การสงเคราะห์ เด็กแบบครอบครัว
อุปถัมภ์ พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

  ๑2. การดําเนินการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาเอดส์และการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์และครอบครัว  

 

-หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 
๐๕๑๔/๒๗๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๓๗ และหนังสือที่ กค ๐๕๒๖.๗/
๑๗๓๓๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๙ 

  ๑๓. การดําเนินการเกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ของหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนซึ่ ง เป็นส่ วนราชการในราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

   13.๑ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนล่าม
ในการแปลภาษาท้องถิ่น ภาษาต่างประเทศ หรือ
ภาษามือ ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือหรือ
เอกสาร หรือค่าตอบแทนใน การจัดเก็บหรือ
สํารวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการ
จัดเก็บข้อมูลหรือสํารวจข้อมูล ในกรณีที่ผู้แปล 
หรือผู้จัดเก็บหรือผู้สํารวจข้อมูลมิได้เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ตามข้อ 
๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
28/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2558 
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
80/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 
2558 
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
227/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
231/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก
ภายในครอบครัว พ.ศ.2547 

  13.๒ อนุมติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคาร
และท่ีดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการเช่า 
ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

  13.๓ อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าวัสดุตาม
หลักการจําแนกรายจ่ายตามงบประมาณของสํานัก
งบประมาณ ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจ 
(7,000,000 บาท) ตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

  14.  การแต่งตั้ ง คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
ส่วนราชการ ในราชการบริหารส่วนกลางที่มี
สํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค แห่งระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

  15. การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มี
สํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามข้อ ๕ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
227/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 

  16. การอนุมัติให้การช่วยเหลือเงินหรือเครื่องอุปโภค
บริโภคในการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว ตามข้อ 
๘ แห่งระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการ
สงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๒๙ 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
227/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 

  ๑๗. การดําเนินการพิจารณาจัดสรรและเบิกจ่ายเงิน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ง บ เ งิ น อุ ด ห นุ น  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่  กค ๐๔๐๙.๖/ว 
๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
227/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2558 

  18. การดําเนินการเกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ในการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป และลงนามในสัญญา
รับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

- คําสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที่ 71/2558 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2558 

  19. การดําเนินการเกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ในการเลือกสรร การกํากับดูแล 
การอนุมัติ   การลาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ และการลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน และ
สัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ําประกันกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การอนุมัติสั่งจ่าย
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
หลังจากคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุน หรือคณะกรรม การส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร ป ร ะ จํ า จั ง ห วั ด ที่
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายได้อนุมัติ
แล้ว และการกํากับ การติดตาม การเร่งรัด และการ
ดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับหนี้สินของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การฟูองคดีแพ่ง และการ
อายัดทรัพย์สิน การสอบสวนทางวินัย  การสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

- คําสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ 
485/2558 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2558 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สิน
ของนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 พ.ศ.2552 
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  และการดําเนินคดีอาญาในกรณีพนักงานกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดและบุคคลอ่ืนซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 

  20. การดําเนินการเก่ียวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ  
  20.1 การบริหารงานบุคคลการอนุญาตการลาของ

ข้าราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ปฏิบัติ
ราชการอยู่ในจังหวัด 

- คําสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 
16/2558 ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2558 

  ๒0.๒ การฝึกอบรมที่ราชการบริหารส่วนกลางของ
กรมกิจการผู้สูงอายุที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
จังหวัดเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

  20.3 การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมของราชการบริหารส่วนกลาง
ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน
จังหวัด 

 

  20.4 การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ของ
ราชการบริหารส่วนกลางของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัด 

 

  20.5 การดําเนินการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
ของราชการบริหารส่วนกลางของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัด 

 

  20.6 การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของข้าราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุที่
ปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัด 

 

  20.7 การดําเนินการเก่ียวกับคดี  
  1) ดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี

ปกครอง ที่ เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัด ทุก
กระบวนการตามที่กฎหมายในเรื่องนั้นได้
บัญญัติให้ดําเนินการจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
และให้มี อํานาจบั งคับคดี ได้จนเสร็จการ
ตลอดจนให้มี อํานาจจัดทําและลงนามใน
สัญญาผ่อนชําระหนี้ จัดทําหนังสือรับสภาพ
หนี้ จัดทําสัญญาค้ําประกัน ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
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  กฎหมายบัญญัติ โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ทาง

ราชการเป็นสําคัญ 
 

  2) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด 

 

  - วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม่ เป็นจํานวนเท่าใด 

 

  - รายงานกระทรวงการคลัง และมีคําสั่ง
ตามที่เห็นสมควร กรณีกระทรวงการคลัง
ไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายใน
กําหนดเวลาก่อนอายุความสิ้นสุดลงไม่
น้อยกว่าหกเดือน 

 

  - มี คํ า สั่ ง ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
กระทรว งการคลั ง  และแจ้ ง ให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งดําเนินการเพ่ือ
ออกคําสั่ ง ให้ผู้ รับผิดชําระค่าสินไหม
ทดแทน 

 

  20.8 การดําเนินการเก่ียวกับกองทุนผู้สูงอายุ ใน
การสั่งจ่ายเงิน ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมในสัญญา
กู้ยืม และหนังสือค้ําประกันการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ 
ประเภทการกู้ยืมรายบุคคล และประเภทเงินกู้ยืม
เป็นรายกลุ่ม และลงนามในฐานะผู้ให้เงินอุดหนุน
ในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
ตามที่คณะกรรมการ บริหารกองทุนผู้สูงอายุ
อนุมัติ ติดตามทวงถามการชําระหนี้กับผู้กู้ยืม
เงิน/ผู้ค้ํ าประกันตลอดจนทายาทโดยธรรม/
ผู้จัดการมรดกของผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ําประกัน ตาม
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุและการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบอกเลิกสัญญากับผู้กู้ยืม
เงิน/ผู้ค้ําประกัน ตลอดจนทายาทโดยชอบธรรม/
ผู้จัดการมรดกของผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ําประกันตาม
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ และบอกเลิก
สัญญา/เรียกเงินที่ค้างทั้งหมดจากสัญญารับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 
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๒0.๙ การสรรหา การจ้าง การเลิกจ้าง และการ
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ 
(จ่ายเงินงบประมาณกองทุนผู้สูงอายุ) และ
รวมถึงวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัยตลอดจนการอนุญาตลาประเภทต่างๆ/
การอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/
การจ่ายค่าจ้าง การอนุมัติและจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกจ้างชั่วคราวจาก
เงินงบประมาณโดยอนุโลม 

20.10 การดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกองทุน
ผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คําสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 317/ 
2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2559 

  20.11 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการฯกรมผู้สูงอายุ  

  

21. การดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งกระบวนการ      

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง    
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
ของมนุษย์ ที่ ๘๔๕/๒๕๕๗           
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

    

  

22. การอนุมัติหรือดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน และงบดําเนินงานของโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ฯ 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน   
ที่ 664/2558 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2558 
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5. ผู้อํานวยการ
สํานักงานพระ 
พุทธศาสนา
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1.ประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
ที่เป็นภารกิจของ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

2. ปฏิบัติงานใด ๆ ของสํานักงานพระพุทธ ศาสนา
แห่งชาติ ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดได้รับมอบภารกิจเป็นการ
เฉพาะ 

3.  จั ดทําแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ทํานุบํ ารุ ง
พระ พุทธศาสนา  ร วมทั้ ง ส่ ง เ ส ริ ม  ดู แล  รั กษา           
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศ า ส น ส ถ า น  แ ล ะ ศ า ส น วั ต ถุ ท า ง
พระพุทธศาสนา 

4. การลงนามในคําร้องขออนุญาตให้สร้างวัด และตั้งวัด 
การรับรองสภาพวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เ พ่ือเสนอให้สํ านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พิจารณาสั่งการฯ 

5. รายงานการแต่งตั้งเจ้าอาวาส / เลขานุการเจ้าคณะ
จังหวัด / เลขานุการเจ้าคณะอําเภอ รวมทั้งให้พระ
สังฆาธิการ พ้นจากตําแหน่งหน้าที่ฯ 

6. ปฏิบัติงานตรวจสอบรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับเลื่อน
สมณศักดิ์ และแต่งตั้งฯ เพ่ือขออนุญาตเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต 

7. สนับสนุนส่งเสริม แนะนําการประสานงานอําเภอท้องที่
ในการดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
รวมทั้ งงานนิติ กรรมต่ างๆ เกี่ ยวกับการจัดการ
ประโยชน์ในศาสนสมบัติกลาง และศาสนสมบัติของวัด 

8.  ดํ า เนินการตามบัญชีแนบท้ ายคํ าสั่ งสํ านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 49/2550 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2550 

9.  การออกหนั งสื อรั บรอง ให้ ต่ ออายุ วี ซ่ าแก่ ช าว
ต่างประเทศผู้ เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติ ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.2546 

10. การออกหนั งสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่ าแก่ชาว
ต่างประเทศผู้ เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติ ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ.2546  

11.การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
12. การพิจารณาลงนามในหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้

สร้างวัด 
 

- คําสั่งกรมศาสนา ที่ 70/2536 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2536 
และคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม   
ที่ สป 58/2545 ลงวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2545 ยกเว้นงาน 
ที่เก่ียวกับนโยบายและงาน
บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ 49/2550 ลงวันที่  
15 มีนาคม 2550 
- คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ ๑๘๒/๒๕๕๓  ลงวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
- คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ ๑๘๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
- คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
- คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ 291/2560 ลงวันที่  
7 มีนาคม 2560 



28 
 

 

ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง 

มติ ครม. 
6. เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การสั่งให้ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ไม่
ต่ํากว่าระดับชํานาญการ หรือประเภททั่วไป ไม่ต่ํากว่า
ระดับชํานาญงาน เป็นผู้รักษาราชการแทนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

2. การดําเนินการในเรื่องต่างๆ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่
กําหนดให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการใน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ
ดําเนินการแล้วให้แจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทราบ 

3. ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 

4. การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
5. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เมื่อดําเนินการแล้วให้แจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทราบ 

6. การบริหารงบประมาณ 
    (1) มีอํานาจในการแก้ไขรายละเอียดของรายการ
งบประมาณรายจ่ายที่ ระบุ ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ในส่วนที่
ไม่กระทบต่อการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสาระสําคัญของ
รายการตามข้อ 17 ของระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

-คําสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ 832/2560 ลง
วันที่ 7 กันยายน 2560 
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มติ ครม. 
      (2) มีอํานาจในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ของรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอ่ืนแล้วแต่
กรณี ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่ง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว โดยไม่เพ่ิมวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่
มีผลกระทบต่อสาระสําคัญของรายการที่ได้รับจัดสรร
ตามข้ อ  18 ขอ ง ร ะ เบี ยบ ว่ า ด้ ว ย ก ารบ ริ ห า ร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (3) มีอํานาจในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายตามข้อ 23 ของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
    (4) มีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกันตามข้อ 24 ข้อ 25 
แล ะข้ อ  26 ขอ งร ะ เบี ยบ ว่ า ด้ ว ย ก า รบ ริ ห า ร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         ทั้งนี้  ในการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
อย่างเคร่งครัด และรายงานกองคลัง สํานักงาน
ปลั ดกระทรว ง เกษตรและสหกรณ์ทร าบ เ พ่ื อ
ดําเนินการตามข้อ 28 ของระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (7) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันตามที่
สํ านักงานเกษตรและสหกรณ์จั งหวัดได้รับโอน
งบประมาณจากส่วนราชการอ่ืนที่ดําเนินการในจังหวัด
นั้น 
    (8) การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในราชการ
ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
    (9) การอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
และจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําที่ลาปุวยได้ต่อไป
อีกไม่เกิน 60 วันทําการ หลังจากที่ลาปุวยโดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลามาแล้ว 60 วันทําการ ตาม    
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ  
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มติ ครม. 
  บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

และระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2526 
    (10) การสั่งเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจําที่ครบ
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน เพ่ือประโยชน์ใน
ก า ร คํ า น ว ณ บํ า เ ห น็ จ ลู ก จ้ า ง  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
    (11) การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือหลักสูตร
การฝึกอบรม และการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จั ด ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะก า ร จั ด ง า น ข อ ง สํ า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ดําเนินการ 
            การพิจารณาอนุมัติการจัดการประชุม
ภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรม
ที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจาก
ต่างกระทรวง ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม
ที่อยู่ในอํานาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามข้อ 18 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 ที่สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ดําเนินการ 
    (12) การพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
ต่างสํานักเบิกเงินเดือนได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ตามภารกิจของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 
0502/38973 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526 
    (13) การอนุมัติจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ง
เป็ น อํ านาจของหั วหน้ า ส่ วนร าชการ เ จ้ า ของ
งบประมาณ ตามที่กําหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี 
ระเบียบหรือหนังสือกระทรวงการคลังฉบับต่างๆ 
    (14) การอนุมัติการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆ ตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบเงินนอกงบประมาณแต่ละ
ประเภท 
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มติ ครม. 
      (๑๕) การดํา เนินการเกี่ ยวกับการพัสดุตาม

โครงการ หรือรายการ โดยใช้เงินอ่ืนใดของส่วนกลาง
ที่ได้รับจัดสรรนอกเหนือจากงบประมาณปกติ ซึ่ง
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ 
ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนวงเงินครั้งละไม่เกิน 
7,000,000 บาท ยกเว้นวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน
วงเงิน 1,000,000 บาทโดยให้รายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัดทราบทันทีภายใน 3 วัน  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภ าครั ฐ  พ . ศ .  2560  กฎกระทรว งออกตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
    (16) การอนุมัติจัดหา การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการ
ติดตั้ ง  โอนย้ าย  การกํ ากับ  ดู แล เกี่ ยวกับวิ ทยุ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และเลขหมาย (ซิมการ์ด) 
รวมถึงการอนุมัติให้ใช้โทรศัพท์ประจําสถานที่ราชการ
เพ่ือโทรทางไกลของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ตามหลักเกณฑ์หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 158 ลงวันที่ 30 
สิงหาคม 2553 และตามหนังสือหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยพิจารณาตามความจําเป็นและ
เหมาะสม 
    (17) การอนุมัติ ให้ข้ าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา 
    (18) การอนุมัติ ให้ข้ าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    (19) ลงนามในแบบการขอรับเงินบํ าเหน็จ 
บํานาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจําตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
    (20) การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการของสํานักงาน
เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินมีผู้
บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 และตามหนังสือ  
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
  หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรณีครุภัณฑ์ที่ได้รับ

บริจาคมีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 5 ,000 บาท เมื่อ
ดํา เนินการแล้ว ให้นํ า เสนอกองคลั ง  สํ านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ พ่ือกําหนด
หมายเลขครุภัณฑ์ต่อไป 
            สําหรับรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุก
ประเภท อาทิ จอภาพ CPU Printer เป็นต้น ต้องแจ้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้
นําเข้าคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา
ก่อนรับบริจาค 
    (21) การพิจารณาอนุมัติการเทียบตําแหน่ง
บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 
22 กันยายน 2551 

 

7. ประมงจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๑. อนุมัติในการเบิกจ่ายเงินส่วนลดอากรการประมง -ระเบียบกระทรวงเกษตรฯ ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินส่วนลด
อากรการประมง (ฉบับที่ ๑) 
พ.ศ.๒๕๒๓ ประกาศ ณ วันที่ 
๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ 

  ๒. การลงนามใบอนุญาต ใบรับรองและเก็บเงินค่าธรรมเนียม -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๓๗) ซึ่งออกตามความใน 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์
ปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ (เฉพาะที่เป็น
สัตว์น้ํา) 

8. ปศุสัตว์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การประกาศเขตเกิดโรคระบาดสัตว์ และเขตสงสัยว่า
จะเกิดโรคระบาดสัตว์ ซึ่งเกิดภายในท้องที่จังหวัดนั้น 
ทั้งหมด และประกาศถอน ถ้าปรากฏว่าโรคนั้นได้สงบ
ลง และ การอนุญาตให้ทําลายสัตว์ปุวย ด้วยโรค
ระบาดและวิธีทําลาย 

-พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
๒๔๙๙ 

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ 
3. แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

เพ่ือให้ดําเนินคดีอาญา ข้าราชการและ/หรือเกษตรกร 
กรณีการทุจริตในโครงการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ 
เมื่อได้รับทรัพย์สินคืนหรือได้รับชดใช้ราคาถูกต้อง
ครบถ้วนพร้อมทั้งให้ถ้อยคําเป็นพยานสอบสวน  

 
- คําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๔๙/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม 
๒๕๔๗ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง 

มติ ครม. 
    ขอตรวจเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ขอคัดสําเนาเอกสารที่

เกี่ยวข้องและรับเอกสารจากพนักงานสอบสวนตามคําสั่ง
กรมปศุสัตว์ ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 

 
 
 

9. สหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
สหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์
และนายทะเบียนสหกรณ์เฉพาะเรื่องที่ต้องปฏิบัติเป็น
ประจําตามปกติประจําเดือนประจํางวด 

2. การลงนามในบันทึกความตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการสนับสนุนเงินอุดหนุนราชการ 

 

  3. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ขับรถของทางราชการเป็นครั้งคราว
ตามความจําเป็นทั้งนี้ เป็นผู้รับอนุญาตขับขี่รถของทาง
ร า ช ก า ร  จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต า ม
พระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ. ๒๕๐๗  

-พระราชบัญญัติการจราจร 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 

  4. การบริหารงานบุคคลในการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว 

-ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 
๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่  
๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

  5. การรายงานขอกู้ เ งินทุนส่งเสริมสหกรณ์ เงินทุน
สงเคราะห์ เกษตรกร พัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน
สหกรณ์ จังหวัดและอําเภอ 

 

  6. ดําเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดชําระหนี้ รับชําระหนี้เงิน
กู้ยืม  ฟูองคดี และการอ่ืนๆ อันจําเป็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดี  

 

  7. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการกระทําการอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม สําหรับรถยนต์
ของหน่วยงานส่วนกลางที่มี สํานักงานอยู่ในจังหวัดของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์

-คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่      
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 

  8. อํานาจในการรับจํานอง การบังคับจํานอง การถอน
จํานอง หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องแทนกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์ได้กู้ยืมไป
จากกรมส่งเสริมสหกรณ ์

- หนังสือมอบอํานาจกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ท่ี กษ 
1115/9200 ลงวันที่    
25 สิงหาคม 2558 

  9. การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
9.1 อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) 
ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืม
เงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ  

 
- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ 111/2560 ลงวันที่      
6 มีนาคม 2560 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง 

มติ ครม. 
   ที่ได้กําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้

 เป็นไปตามที่โครงการกําหนด   
 9.2 อนุมัติให้ผ่อนผัน ขยายเวลาการชําระหนี้ และ/หรือ
  งดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย และ
  อนุมัต ิให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกองทุนพัฒนา
  สหกรณ ์เฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือ
  ในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชําระหนี้ ปรับปรุง
  โครงสร้างหนี้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน-
  บาท) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

9.3 อนุมัติให้ไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอม
ความเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะหนี้ที่มี   
ทุนทรัพย์ พิพาทไม่ เกิน 5,000,000 บาท      
(ห้าล้านบาท) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

9.4 อนุมัติให้ลดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะ
หนี้ที่มีต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 5,000,000 บาท 
(ห้าล้านบาท) ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ  

9.5 อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน รวมทั้งอนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กระทําการใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินจํานอง ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

10. การมอบอํานาจในการดําเนินคดี 
10.1  การดําเนินคดีท้ังปวงแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน

คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จสิ้นคดี ใน
ส่วนคดีปกครองให้ดําเนินคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เงินกองทุนต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์
ฟูองคดี หรือถูกฟูองคดี จนเสร็จสิ้นคดี รวมทั้งให้
มีอํานาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษ ถอนคําร้อง
ทุกข์ในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ยื่นฟูอง 
หรือถูกฟูองเป็นจําเลย อันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ยื่นฟูองหรือถูกฟูอง ใน
นามกรมส่งเสริมสหกรณ์  ในนามอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

10.2  ลงนามในหนังสือแต่งตั้ งพนักงานอัยการ เป็น
ทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างคดี ในคดีทั้งปวงรวมถึง
การมอบอํานาจให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนิน
กระบวนการพิจารณาใดไปทางจําหน่ายสิทธิได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือมอบอํานาจ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 
1105/5270 ลงวันที่   
16 พฤษภาคม 2560 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 

  

เช่น การยอมรับตามคู่ความอีกฝุายหนึ่งเรียกร้องขอ 
การถอนฟูอง การประนีประนอมยอมความ การสละ
สิทธิหรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือ ฎีกา หรือใน
การขอให้พิจารณาคดีใหม ่

10.3  มีอํานาจในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม และรับ
เอกสารคืนจากศาล แต่งตั้งตัวแทนช่วงในการรับเงิน
ค่าฤชาธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจากศาล จนถึง
ให้ดําเนินการบังคับคดีในคดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น  

 

   10.4  มีอํานาจตกลงประนีประนอมยอมความกับ
  คู่ความสําหรับเงินกองทุนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
  เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินสองล้าน
  บาท ยกเว้นเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้มี
  อํานาจในกรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟูองไม่
  เกินห้าล้านบาท  
11. เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุน

สินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร 

11.1 อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

11.2 มอบอํานาจการขยายเวลา ผ่อนผันการชําระหนี้เงิน
กู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเ พ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรได้ภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ภายในระยะเวลาโครงการฯ  

11.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดชําระหนี้ รับชําระหนี้
เงินกู้ยืม ฟูองคดี และการอ่ืนๆ อันจําเป็นเกี่ยวกับ
การดําเนินคดี ซึ่งรวมทั้งการแต่งตั้งทนายความด้วย
ต่อกลุ่มเกษตรกรที่กู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
แต่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญากู้ยืม 

12. การรับจํานอง การบังคับจํานอง การถอนจํานอง หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ซึ่ งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้กู้ยืมไปจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์      
ที่ 22/2557 ลงวันที่          
21 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์   
ที่ กษ 1115/9200 ลงวันที่ 
25 สิงหาคม 2558 
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ครม. 
 
 

 
 

13. การลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเงินต่างๆ ใน
ฐานะผู้ให้กู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสถาบัน
เกษตรกร ยกเว้นกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

14. การอนุ มั ติ ให้ สหกรณ์ / กลุ่ ม เ กษ ตรกรกู้ ยื ม
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุน
เงินทุนเพ่ือสร้างระบบน้ําในไร่นาของสมาชิก
สถาบันเกษตรกร การติดตาม เร่งรัดชําระหนี้ รับ
ชําระหนี้ การขยายเวลาผ่อนผันชําระหนี้ และการ
อนุมัติ เบิกจ่ายเงินจ่ายขาดตามจํานวนที่ได้รับ
จัดสรร 

15. เงินรายได้ของนิคมสหกรณ ์   

15.1 อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินรายได้ของนิคม
สหกรณ ์ภายในเขตนิคมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ 

15.2 อนุมัติให้ผ่อนผัน ขยายเวลาการชําระหนี้
และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินรายได้ของ
นิคมสหกรณ์ เฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้
คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการชําระ
หนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เงินรายได้ของนิคม
สหกรณ ์ภายในเขตนิคมสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ 

15.3 อ นุ มั ติ ใ ห้ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ค ดี  แ ล ะ ก า ร
ประนีประนอมยอมความเงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์เฉพาะหนี้ที่มีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 
2,000,000 บาท หรือมีมติคณะรัฐมนตรี/มติ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของนิ คม
สหกรณ์พิจารณาให้ดําเนินการได ้

15.4 อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้เงินรายได้ของ
นิคมสหกรณ์กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน รวมทั้ง
อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้เงินรายได้ของนิคม
สหกรณ์กระทําการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
จํานอง 

- หนังสือมอบอํานาจ        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่        
กษ1105/8695 ลงวันที่           
1 สิงหาคม 2559 
- หนังสือมอบอํานาจ         
กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่        
กษ 1105/9643            
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 
 
 
 
 
 
- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์     
ที่ 126/2560 ลงวันที่            
17 มีนาคม 2560 
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ครม. 
10. ปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๑. การอนุมัติ เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือ
กระทรวง ที่  กค ๐๕๒๖.๗ /ว ๑๑๒ ลงวันที่          
๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ และ หนังสือที่ กค ๐๕๒๗.๖/      
ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๔๐/๒๕๔๓ 
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 536/๒๕๔๓ 
ลงวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๔๓ 

  2. การจ้าง เลิกจ้าง  และอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว
ลาออกในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวของเงินนอก
งบประมาณ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๘๗๘/๒๕๔๔ 
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 

      3. การออกหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละศูนย์  
 ตามประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๕ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 706/๒๕๔4 
ลงวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๔4 

     4. ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน - คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1013/๒๕๔5 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๔5 

  5. การวินิจฉัยออกหนังสือยินยอมให้เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ก่อสร้างอาคาร โรงเรือน
ที่ไม่เกินสมควรสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองใน
แปลง เกษตรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์
จาก ส.ป.ก.เ พ่ือใช้ เป็นเอกสารประกอบในการ       
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1014/๒๕๔5 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๔5 

  6 .  ก า ร อ นุ มั ติ ก า ร ว่ า จ้ า ง แ ล ะ เ บิ ก ค่ า ต อ บ แ ท น
 บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ท า ง ร า ช ก า ร              
 ในงบดําเนินการหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 192/๒๕46 
ลงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕46 

 
  ๗. การดําเนินการตามคําสั่ง ส.ป.ก. ที่  383/2547         

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 ดังนี้ 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 383/2547 

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 
      7.1 ให้มีหนังสือเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืนให้แก่ 

 ส.ป.ก. ภายใน 30 วันนับแต่กําหนดวันที่ได้รับ
 หนังสือ 
7.2 กรณีที่ไม่สามารถเรียกเอกสาร ดังกล่าวคืนภายใน

เวลาที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นด้วย เหตุใดก็ตามให้
จัดทําประกาศจังหวัด เพ่ือแจ้งให้ ทราบว่าเอกสาร
เลิกใช้แสดงเป็นหลักฐานแห่งการนั้นแล้ว 

7.3 ติดตาม เร่งรัด จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สิน
ของเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรอันเกี่ยวเนื่อง
กับกิจการที่ทางราชการได้ลงทุนไปหรือให้กู้ยืมตาม
สัญญา 
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มติ ครม. 
   7.4   การยื่นคําขอจดทะเบียนแบ่งแยก หรือแบ่งหักที่ดิน 

  หรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. เ พ่ือใช้ เป็น       
  ที่สาธารณประโยชน์  
 7.5   การยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดิน
  หรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. 

 

   7.6  การยื่นคําขอและรับหนังสือสําคัญแสดงสิทธิใน
 ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. 

 

   7.7 การยื่นคําขอแก้ไขการจดทะเบียน การโอนสิทธิ 
 หรือการรับโอนสิทธิหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ ใน
 ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.ให้ถูกต้องตาม
 หลักฐานของทางราชการ 

 

   7.8 ให้ถ้อยคําต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามคําสั่งจนเสร็จการ 

 

  8.     การดําเนินการตามคําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 384/2547          
   ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 ดังนี้ 

 

  8.1 การจดทะเบียนโอน รับโอน หรือการเข้าถือ
 กรรมสิทธิ์รวมหรือสิทธิรวมในที่ดินหรืออสังหา -    
 ริมทรัพย์ใด ของ ส.ป.ก. ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดิน
 เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

8.2 การยื่นคําขอรังวัดสอบเขต คําขอแบ่งแยก คําขอ    
  ใดๆที่ เกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิในที่ดินหรือ
 อสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา 

8.3 การยื่นคําขอรังวัดสอบเขต คําขอรวมที่ดิน หรือการ
ยื่นคําขอแบ่งแยกและจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. 

๙.   การขอจดทะเบียน การต่อทะเบียน การแจ้งย้าย การ
แจ้งโอน การแจ้งยกเลิกการใช้รถ การขอคัดใบคู่มือจด
ทะเบียนรถ การขอจัดทําแผ่นปูายทะเบียน การขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะ การลงชื่อเป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในฐานะเจ้าของยานพาหนะและขนส่ง และ
การมีหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ขายหรือผู้รับโอนเป็น 
ผู้ดําเนินการในนาม ส.ป.ก. รวมทั้งการจัดทําหลักฐาน
อ่ืนใดที่เก่ียวกับยานพาหนะและขนส่งของ  ส.ป.ก. 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 
384/2547 ลงวันที่   
13 สิงหาคม 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 

305/2547 ลงวันที ่  
25 มิถุนายน 2547 
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10. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการบริการ
เครื่องจักรกล 

11. การพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอปรับปรุงและซ่อมแซมถนน 
ซึ่งมิได้ใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นมาจากเดิม ทั้งที่ทําให้มาตรฐานของ
ถนนไม่ เปลี่ยนแปลง หรือทําให้มาตรฐานของถนน
เปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น เปลี่ยนจากถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง 

12. การลงนามในสัญญากู้ยืมจาก ส.ป.ก. รวมทั้งสัญญา
แก้ไขเพ่ิมเติมและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญาดังกล่าวใน
นาม ส.ป.ก. กับเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

- คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 
390/2547 ลงวันที่  
16 สิงหาคม 2547 
- หนังสือ ที่ กษ 1206/ว 
963 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2547 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 
394/2547 ลงวันที่  
16 สิงหาคม 2547 

  

13.ให้เรียกหนังสือรับมอบที่ดิน (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 2       
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเอกสารดังกล่าวคืนภายในเวลา 
ที่กําหนด ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ให้จัดทําประกาศ
จังหวัดเ พ่ือแจ้งให้ทราบว่าเอกสารเลิกใช้แสดงเป็น
หลักฐานแห่งการนั้นแล้ว ตั้งแต่วันที่เกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทําประโยชน์ 

- คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 
495/2547 ลงวันที่  
29 กันยายน 2547 

  

14.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.2539 และระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และการดําเนินการมาตรการ
บังคับทางปกครอง ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ได้จนเสร็จการรวมถึงให้มีอํานาจ
ออกคําสั่งเรียกเงิน หรือรับเงินค่าสินไหมทดแทน และการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการยึดหรืออายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินได้ โดยไม่จํากัดพ้ืนที่ 

 

  

15.การดําเนินการแทนในเรื่องติดตามทวงถามหนี้และ
ดําเนินการอ่ืนใด เ พ่ือให้  ส.ป.ก. ได้รับการชําระหนี้
ครบถ้วนตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง ส.ป.ก. กับสถาบัน
เกษตรกรและตามขั้นตอนที่กําหนดใน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ไม่รวมการฟูองบังคับคดี 

- คําสั่ง ส.ป.ก.ที่ 
374/2547 ลงวันที่    
6 สิงหาคม 2547 
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16. การลงนามในสัญญาการแปลงหนี้ค่าที่ดินตาม

โครงการกองทุนที่ดิน ในนาม ส.ป.ก. 
-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๗๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

  
17.การดํ า เ นิ นการ เกี่ ย วกับ อุทธรณ์ โ ต้ แย้ งคํ าสั่ ง         

หรือโต้แย้งคําสั่งเปรียบเทียบคัดค้านการรังวัดออก
โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ 

-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 206/๒๕๔๘ ลงวันที่ 
19 เมษายน ๒๕๔๘ 

  

18. การลงนามให้สัญญาเช่า และลงนามในข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาและสัญญาเข้าทําประโยชน์ในที่ดินหรือ 
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือประกอบกิจการสนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 469/๒๕๔3 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน ๒๕๔๘ 

  

19. การลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก ส .ป.ก.แปลงใหม่ 
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือรับสภาพความรับผิด 
ชอบ และ/หรื อบันทึกต่อท้ ายสัญญาดั งกล่ า ว    
พร้อมทั้งการบอกเลิกสัญญากู้เงินกับเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร การเรียกให้ผู้กู้และผู้ทําสัญญา
รับรองผูกพันตนอย่างลูกหนี้ร่วมชําระเงินกู้ให้กับ    
ส.ป.ก. 

-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 706/๒๕55 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม ๒๕55 

  

20. ลงนามออกคําสั่งการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ิมการครองชีพของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 2422/๒๕56      
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕56 

  21. การฟูองคดี และการดําเนินคดีทั้งปวงของ ส.ป.ก.   
ทั้งคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีปกครอง ที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่จังหวัดจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด และให้มี
อํานาจในการบังคับคดีจนเสร็จการ ในคดีที่ ส.ป.ก.
เป็นโจทก์จําเลยหรือเป็นผู้ฟูองคดีหรือผู้ถูกฟูองคดี 
ไม่ว่าจะได้ยื่นฟูองหรือถูกฟูองในนาม ส.ป.ก.หรือใน
นามเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ระบุชื่อมาด้วย รวมทั้งให้มี 

-คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1456/๒๕๕9      
ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 

  

อํานาจจัดทําและลงนามในสัญญาผ่อนชําระหนี้      
จัด ทําสัญญารับสภาพหนี้ จัดทําสัญญาค้ําประกัน    
มีอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย  
อนุญา โตตุลาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การร้อง
ทุกข์การถอนคําร้องทุกข์ โดยอํานาจที่มอบดังกล่าว 
ให้รวมถึงการมี อํานาจลงนามในหนังสือแต่งตั้ ง
พนักงานอัยการเป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดี
ได้ทุกชั้นศาล หรือมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบ
อํานาจ หรือการมอบฉันทะให้พนักงานอัยการ
ดําเนินคดีปกครองแทน ทั้งในศาลปกครองชั้นต้น 
และศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งให้มีอํานาจรับเงินคืน  
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 

  

จากศาล จ่ายเงิน ค่าใช้จ่าย หรือค่าฤชาธรรม
เนียมศาล รับหรือจ่ายสินไหมทดแทนจากศาล 
หรือจากหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี รับเอกสาร
คืนจากศาล สําหรับการดําเนิน กระบวนการ
พิจารณาใดๆ ไปในทางจําหน่ายสิทธิของ ส.ป.ก.
เช่น  การยอมรับตามที่ คู่ คว ามอีกฝุ ายหนึ่ ง 
เรียกร้อง การถอนฟูอง การถอนคําร้องทุกข์ การ
ประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ การใช้
สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือการขอให้
พิจารณาคดีใหม่ เป็นอํานาจของเลขาธิการ ส.ป.ก. 
ดังนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ ส.ป.ก. 
ก่อนทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่ระบุ ตามคําสั่ง ส.ป.ก. 
ที่ 1456/๒๕๕9 ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 

 

  
22.การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการต่างสํานักเบิกเงินเดือน 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๓๗๙/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

  
23.การอนุญาตปรับปรุงและซ่อมแซมถนน และอนุญาต

ขุดลอกคลองในเขตปฏิรูปที่ดิน 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 2๙5/๒๕๕0 
ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๕0 

  
24. การลงนามในหนังสือการตกลงเข้าทําประโยชน์ใน

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 99/2553 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 

  

25. การจัดทําและลงนามในสัญญาเช่าสําหรับสถาบัน
เกษตรกร รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือบันทึก
ต่อท้ายสัญญา และพิจารณาบอกเลิกสัญญา      
การติดตามเร่งรัด จัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือเตือน
ให้ผู้เช่าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในสัญญา 
ตลอดจนดําเนินการให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้
กําหนดไว้ในข้อสัญญา 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 
2162/2558 ลงวันที่ 14 
ธันวาคม 2558 

 
 
 
 

  

26. การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและให้เกษตรกร
 ยินยอมให้ใช้ที่ดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและ
 กิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามแนวทางประชา
 รัฐและโครงการอ่ืนๆในลักษณะเดียวกันรวมทั้ง
 โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
 ตําบล (ตําบลละ ๕ ล้าน) ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 

- หนังสือสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) 
ด่วนที่สุด ที่ กษ 1204/ว052 
ลงวันที่ 17 มกราคม2560 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
11. ผู้อํานวยการ

สํานักงาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัด 

1.การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ 
  ๑.๑  การเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง    

 การอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมไม้ ตาม
 พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และเมื่อผู้ว่าราชการ
 จังหวัดได้สั่ ง อนุญาต อนุมัติแล้ว ให้ลงนามปฏิบัติ
 ราชการแทนในใบอนุญาตได ้

 
-พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ. 
๒๔๘๔ 

 อุตรดิตถ์ 1.2  การสั่ ง อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ด ว งตร าสํ า หรั บการประทั บ          
 ตราประจํา ต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสือ
 สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้
 หวงห้าม 

- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
ประทับประจําต่อหนังสือ
กํากับไม้แปรรูป หรือหนังสือ
กํากับสิ่งประดิษฐ์ฯ พ.ศ.
2533 หมวดที่ 3 ข้อ 13 

  1.3  การออกใบคู่มือคนงานสําหรับผู้รับอนุญาตทําการ
 แปรรูปไม้  ตั้ ง โรงงานแปรรูปไม้  โรงค้าไม้  โรงค้า
 สิ่งประดิษฐ์ 

- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการ
ควบคุมการแปรรูปไม้ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.
2484 พ.ศ.2541 หมวดที่ 4 
ข้อ 22 

  1.4  การตรวจสอบควบคุมกิจการที่ได้รับอนุญาตทําการ
 แปรรูปไม้ ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการ
ควบคุมการแปรรูปไม้ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม้ พ.ศ.
2484 พ.ศ.2541 หมวดที่ 
14 ข้อ 43 

  2. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ.2535  
   2.1  การจัดทําทะเบียนสวนปุา และรับคําร้องขอขึ้นทะเบียน

 ที่ดินสวนปุา การขอโอนทะเบียนฯ เพ่ือเสนอให้รองผู้ว่า
 ราชการจังหวัดลงนามในหนังสือรับรอง เป็นไปตาม 
 มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสวนปุา 
 พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒.๒ อํานาจในการลงนามในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
 ตรา (สป.๘) และหนังสือรับรองตรา (สป.๙) เป็นไปตาม
 มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ.
2535 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
  ๒.๓  การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตราการ

  ยกเลิกและการทําลายตราที่ใช้ในกิจการสวนปุาเป็นไป
  ตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่ง 
  พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ.๒๕๓๕ 

๒.๔  อํานาจในการรับลงทะเบียนเล่มที่ของหนังสือแสดง 
  บัญชีรายการไม้ที่ได้มาจากการทําสวนปุา (สป.๑๕)  
  เป็นไปตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสวนปุา  
  พ.ศ.๒๕๓๕ 

๒.๕  การลงทะเบียนเล่มที่ของหนังสือแสดงบัญชีรายการไม้ 
  ที่ได้มาจากการทําสวนปุา (สป.๑๕) ตามระเบียบกรม 
  ปุาไม้ว่าด้วยการนําไม้ท่อน ไม้แปรรูปหรือสิ่งประดิษฐ์ฯ 
  ที่ได้มาจากการทําสวนปุาเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๗  
  ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ.  
  ๒๕๓๕ 

 

  ๒.๖ อํานาจในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกไปทําการตรวจสอบ
  สถานที่ตั้ง และสภาพที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนสวนปุา 

 

  ๒.๗ อํานาจในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบชนิด
 และจํานวนไม้ตามท่ีขอแจ้งตัดหรือโค่นเพื่อพิจารณา
 ออกหนังสือรับรองการแจ้งตัด หรือโค่นไม้ที่ได้มาจาก
 การทําสวนปุา (สป.๑๓) 

 

  3. การเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในการสั่งการ  
การอนุญาต  การอนุ มั ติ เ กี่ ย วกับ เลื่ อย โซ่ ยนต์  ตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้สั่งอนุญาตอนุมัติแล้วให้ลงนามปฏิบัติ
ราชการแทนในใบรับรองหรือใบอนุญาตได้ 

-พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  3.1 การอนุญาตให้นําเลื่อยโซ่ยนต์ออกไปใช้นอกพ้ืนที่ที่
ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

 

  4. การดําเนินการเกี่ยวกับของปุาฯ และออกใบเบิกทางฯ    
  4.1 การออกใบเบิกทางนําไม้และของปุาเคลื่อนที่และการ

รับแจ้งนําไม้หรือของปุาเคลื่อนที่เข้าเขตด่านปุาไม้ 
-พ.ร.บ.ปุาไม้ พ.ศ.2484 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.
2528) 

  ๔.2 การลงนามในใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้าง  
  ๔.3 การอนุญาตค้าของปุาหวงห้าม หรือมีไว้ในครอบครอง

เกินปริมาณที่กําหนด 
-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.
๒๕๑๗) 

  ๔.4 อํานาจในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออก ไปตรวจสอบ
เกี่ยวกับการอนุญาตเก็บหาของปุาเพ่ือคํานวณ
ค่าภาคหลวงและค่าบํารุงปุา 
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  5. เป็นผู้แทนในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข 
 เปลี่ยนแปลงและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและ
 ยานพาหนะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.
 รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
 พ.ศ.๒๕๒๒ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกที่
 เกี่ยวข้อง 
6. การจัดเก็บเงินค่าภาคหลวงไม้และค่าธรรมเนียมทุก
 ประเภท  เพ่ือส่งเงินรายได้ให้แผ่นดิน และ อปท.ใน
 พ้ืนที่ (ทั้งนี้ให้แจ้งผ่านจังหวัดเพ่ือประมวลรายได้
 ท้องถิ่นท้ังระบบ) 
7. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการควบคุม

มลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

-พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก    ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
-พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

12. พลังงานจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และ
การโอนใบอนุญาต ประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ประเภทรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทา งบก  ห รื อป ร ะกอบกิ จ กา ร ใน เ ขตจั งห วั ด            
ที่รับผิดชอบ 

-พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง      
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน          
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557    
เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน 

  2. การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถัง
เก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว กรณีครบวาระรวมถึงท่อและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในพ้ืนที่หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

-พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง      
พ.ศ.2542 เฉพาะก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 

  2.1 สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรง
บรรจุ 

 

  2.๒ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ยกเว้น กรณีที่ใช้ถัง
เก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหนึ่งอย่าง
ใดเป็นแบบทรงกลม (Sphere type) 

 

  2.๓ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
  2.๔ ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

  3. การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เฉพาะน้ํามัน 

คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 4/2552 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 
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4. อํานาจในการดําเนินการ ดังนี้ 
4.1 รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้      

ค้าน้ํามัน มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 
4.2 รับแจ้งและออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามัน

เชื้อเพลิงมาตรา ๑๒ 
4.3 รับแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ แจ้งเลิกประกอบ

กิจการของผู้ค้ามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ     
ผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรา ๑๒ 

4.4 รับชําระค่าธรรมเนียม คําขอใบทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับผู้ค้าน้ํามันมาตรา 
๑๐ และมาตรา ๑๑ และผู้ขนส่งเชื้อเพลิงมาตรา 
๑๒ 

- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 
5/2552 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 

  4.5 สั่งหยุดประกอบกิจการผู้ค้าน้ํามันมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ และผู้ขนส่งน้ํามัน มาตรา ๑๒ 

 

  4.6 ดําเนินคดีผู้ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไข
เ พ่ิม เติมโดยพระราชบัญญัติ การค้ าน้ํ ามัน
เชื้อเพลิง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และให้รวมถึง
การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนใน
การดํ า เ นิ นคดี ดั ง กล่ า วข้ า ง ต้ น  และกา ร
เปรียบเทียบปรับตามระเบียบเปรียบเทียบปรับที่
กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 

 

  5. การดําเนินคดีกับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผู้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา ๗ สถานี
บ ริ ก า ร  หรื อผู้ ใ ดซึ่ ง ก ระทํ า ก า รฝุ า ฝื นคํ า สั่ ง
นายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2547 และให้รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีดังกล่าว 

- คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ที่ออก
ตามใน  ข้อ ๓ แห่งพระราชกําหนด
แก้ไขและปูองกันภาวการณ์ขาด
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๑๖ 
และคําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 
6/2552 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2552 

  6. การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และ
การโอนใบอนุญาต ประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน 
ประเภทรถขนส่งน้ํามัน ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือประกอบกิจการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ 

-พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2557 เรื่องมอบ 
หมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 เฉพาะน้ํามัน 
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  4. การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่  

ส่วนราชการจัด/จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และจัดการ
งานตามแผนงาน โครงการตามภารกิจปกติ/ตาม
นโยบายของทางราชการในประเทศเฉพาะที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน ที่ 153 / ๒๕๕6  ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2556 

13. พาณิชย์
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การให้คําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือการแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการบริการ
ข้อมูลการจัดทะเบียนและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๖ 

2. การให้บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
3. การรับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตามประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูล และขอรับบริการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
และระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย
การพิจารณาคําขอแจ้งข้อมูลและขอรับบริการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่              
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

3.2 ข้อมูลความลับทางการค้า ตามประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและ
ขอรับบริการข้อมูลความลับทางการค้า ลงวันที่  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และระเบียบกรม
ทรัพย์สินทาง  ปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูลและ
ขอรับบริการข้อมูลความลับทางการค้า พ .ศ. 
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

3.3 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตามประกาศกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและ
ขอรับบริการข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย     
ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ ระเบียบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการแจ้งข้อมูล
และขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญา ว่าด้วยการ
แจ้งข้อมูล และขอรับบริการข้อมูลความลับทาง
การค้า พ.ศ.๒๕๔๕  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ 
 
 

-ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่า
ด้วยการบริการข้อมูลการจัดทะเบียน
และการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 
 
-ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่องการแจ้งข้อมูล และขอรับบริการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ 

 



47 
 

 

ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
  4. ในการพิจารณาดํา เนินการทุก เรื่ องตามคําสั่ ง  

กรมการค้าต่างประเทศ ที่  ๒๗๖/๒๕๔6 ลงวันที่  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

5. การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ และการรายงานแสดง
ย่ อ แบบ พิม พ์ต่ า ง  ๆ  ปร ะจํ า เ ดื อนต ามคํ า สั่ ง         
กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ ๒๕๙/๒๕๔๖ ลงวันที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

6. การแจ้งความเพ่ือดําเนินคดีในทางแพ่งและอาญาเมื่อ
เกิดการทุจริตหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินในจังหวัด ตาม 
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ร.บ. เครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ 

7. การส่งสําเนาประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัด 
8. การบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาตาม 

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และ การให้บริการข้อมูลและรับแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

9. การดําเนินการตามคําสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ 
๒๗๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

10. อนุญาตการลา การเดินทางไปราชการ การใช้รถ 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดกรมการค้า
ภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ปฏิบัติงาน
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
 

11. เป็นเจ้าพนักงานทะเบียน เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ดังนี้ 
(1) ออกหลักฐานการจดทะเบียน 
(2) อนุญาตให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับการ

จดทะเบียน 
(3) อนุญาตให้ถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบ

คอมพิวเตอร์ และบันทึกข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ 

โดยให้รายงานผลการใช้อํานาจให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และ
กันยายนของทุกปี 

12. การพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาการ
ยื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี 

13. การปฏิบัติหน้าที ่นายทะเบียนหอการค้าประจํา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

-คําสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่  ๒๗๖/
๒๕๔6  ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 
-คําสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ ๒๕๙/
๒๕๔๖ ลงวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 
 
-พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙   พ.ร.บ. 
เครื่องหมายการค้า  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
 
 
-พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 
 
-คําสั่งกรมการค้าต่างประเทศ ที่ ๒๗๖/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
- คําสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 
177/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2558 และคําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ที ่100/2558 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 
-คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ 
76/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543      
มาตรา 11 
-พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.2509 
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14. การปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนสมาคมการค้า
ประจําจังหวัด อุตรดิตถ์ 

15. การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทาง
ราชการ พ.ศ.2551 

-พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 
 
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ที่ 449/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 
2559 

14. ปลัดจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ 
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

2. การอนุมัติโครงการฝึกอบรม สัมมนาและโครงการ 
อ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในวงเงิน
ไม่เกินโครงการละหนึ่งแสนบาท 

3. การดําเนินงานทุกเรื่อง ตามพระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. การดําเนินงานทุกเรื่อง ตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

5. การควบคุมการดําเนินงานสุสาน และ ฌาปนสถาน 
 

 
6. การแต่ ง ตั้ ง ก ร รมการตี ร าคาปานกลา งที่ ดิ น         

การประกาศราคาปานกลางที่ดิน  การพิจารณา
อุทธรณ์การตีราคาปานกลาง การจําหน่ายภาษีค้าง
ชําระ และยกเว้นหรือลดภาษีบํารุงท้องที่ และการ
ดําเนินการต่างๆ 

7. การดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ /เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ฯ และการดําเนินการทั้งหลายในการควบคุม การ
ดําเนินการของมูลนิธิในอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้
ตรวจชําระใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ บรรพ ๑ หลักทั่วไป 
ลักษณะ ๒ บุคคล หมวด ๒ นิติบุคคล ส่วนที่ ๓ 
มูลนิธิ มาตรา ๑๑๐ ถึง มาตรา ๑๓๖ และกฎหมาย 
ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

8. การดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม 
/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ฯ การขอย้ายสถานที่ตั้งสมาคม  และการดําเนินการ
ทั้งหลาย ในการควบคุมการดําเนินการของสมาคมใน
อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามประมวล 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ก า ร จ ่า ย เ ง ิน ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิง า น น อก เ ว ล า ร า ช ก า ร   
พ.ศ.๒๕50 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 

พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระร าชบ ัญญ ัต ิบ ัต รประจํา ต ัว

ประชาชน พ.ศ.  ๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติควบคุมสุสาน และ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

- พระราชบัญญัติภาษีบําร ุงท ้องที่ 
พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 
 
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่      

มท.๒๕๘/๒๔๘๐ ลงวันที่       
๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๐  
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  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชําระใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๓๕  บรรพ ๑ หลักทั่วไป ลักษณะ ๒ 
บุคคลหมวด ๒ นิติบุคคล ส่วนที่  ๒ สมาคม 
มาตรา ๗๘ ถึง มาตรา ๑๐๙ และกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

9. การตั้งคณะกรรมการสอดส่องพฤติกรรมของสมาคม 
งานเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม 

10. การดําเนินการเกี่ยวกับมัสยิด ตาม พ.ร.บ.มัสยิด
อิสลาม  พ.ศ. 2๔๙๐  และ กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

11. การดําเนินงานเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และ
สมาชิกอาสารักษาดินแดน 

12. การอนุญาตออกบัตรประจําตัวกรรมการอิสลาม 
 

13. งานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) 

 
 
 
 
 
-พ.ร.บ.มัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2๔๙๐ 
 
-ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๔๓/
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
-พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่      
พ.ศ.๒๔๕๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การคัดเลือกกํานัน พ.ศ.2551 

  14. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้    
ถอนสภาพที่ดินเป็นสาธารณสมบัติ 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่       
มท ๐๗๑๒/ ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๓๓ 

  15. กํากับ ดูแล แนะนํา  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐจังหวัดอุตรดิตถ์ (กบร.อต.)   

-คําสั่ง กบร. ที่ 1/2553 ลงวันที่   
19 มกราคม 2553 

  16. ก า ร ล ง น า ม อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต ตั้ ง โ ร ง รั บ จํ า นํ า         
(กรณี คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําพิจารณา
อนุญาต  ให้ตั้งโรงรับจํานําแล้ว) ในตั๋วรับจํานําของ
สถานธนานุบาล   

-พ.ร.บ.โรงรับจํานํา พ.ศ.๒๕๐๕    
และระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

  17. การควบคุมการออกและใช้บัตรประจําตัวของสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน และ ทสปช. 

- คําสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๘/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม     
พ.ศ.๒๕๕๑ 

  18. งานในหน้าที่กลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มงานปกครอง 
กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัด 
ทุกเรื่อง 

 

  19. การบริหารงานบุคคลในการจ้าง และเลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ ของที่ทําการปกครอง
จังหวัด 

-หนังสือกระทรวงการคลังที่          
กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่         
๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 
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  20. การลงนามออกใบอนุญาต และให้ต่อใบอนุญาต
การค้าของเก่า ฯ (โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/เพชร/
พลอย/ทอง/นาค/เงิน/อัญมณี/รถยนต์) และอ่ืนๆ 

-พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า พ.ศ.๒๔๗๔ และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  21. กํากับ ดูแล แนะนํา และควบคุมการดําเนิน คดีอาญา 
๑6 ประเภทและคดีอ่ืน ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ    
เจ้าพนักงานปกครอง 

- ข้อบังคับ มท.ว่าด้วยการรสอบสวน
คดีอาญาบางประเภท พ.ศ.2520 
และ พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ระเบียบ/ 
คําสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  22. กํากับ ดูแล แนะนําการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนฝุายปกครอง ตามภารกิจที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับมอบหมายตามกฎหมายว่าด้วยการ   
ฟอกเงินฯ 

- พ.ร.บ.การปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

  23. งานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการและลูกจ้าง
กรมการปกครอง 
 
 

24. รายงานผลการดําเนินงานต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้าน อพป. 
25. การลงนามในประกาศจังหวัดจัดตั้งหมู่บ้าน(กรณีได้รับ

การอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย) 
26. งานการดําเนินการส่งเสริมอาชีพราษฎร 
27. การดําเนินการเกี่ยวกับงานคนต่างด้าวและผู้หลบหนี

เข้าเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
อนุญาตให้คนต่างด้ าวบางจํ าพวกเข้ามาอยู่ ใน 
ราชอาณาจักร กรณีพิเศษ ลงวันที่  30 มิถุนายน   
พ.ศ.2552 

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้า
มาอยู่ในราชอาณาจักร กรณีพิเศษ   
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาปูองกันตนเอง พ.ศ.2522 
 
 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกเข้า
มาอยู่ในราชอาณาจักร กรณีพิเศษ   
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2552 

  28. การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในการ
ดูแลของกรมการปกครอง 

- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และ 

  29. การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และการจําหน่าย
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนในการดูแลของ
กรมการปกครอง 

จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.2545 ข้อ 20 

  30. การสั่ งจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ แจ้งความนําจับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดี
จับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๔  และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) (๙) 
มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุม
ผู้กระทําผิดกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ.2534 
และพระราชบัญญัติระเบียบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2354 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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31. การออกบัตรประจําตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถ่ี (Synthesizer) ตามระเบียบ
กรมการปกครองว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๖ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

32.การดําเนินการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
 ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
 สถานบริการ 
33.การออกใบแทนใบอนุญาตสถานบริการที่ชํารุด  
 สูญหาย 
34. การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารการ
 ทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการอนุมัติ 
 การอนุญาต การคัดเลือกและจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง
 และการบริหารพัสดุ การสั่งการและการดําเนินการ
 ต่างๆ ในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามคําสั่ง
 กรมการปกครอง ที่  950/2560 ลงวันที่  19 
 ตุลาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
- คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ช าติ  ที่  22/2 558 ล งวั นที่      
22 กรกฎาคม 2558 
- พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 
 
- คําสั่งกรมการปกครอง   
 ที่ 950/2560 ลงวันที่   
 19 ตุลาคม 2560 
 
 
 
 

15. เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด
อุตรดิตถ์   

1. อํานาจในการสั่ งแก้ไขกรณีที่ปรากฏหลักฐานว่า      
การแจ้งครอบครองที่ดินมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ที่  ๑๒๔๔/๒๔๙๗  ลงวันที่   
 ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 

  2. การแจ้งให้อําเภอ เทศบาลและส่วนราชการต่างๆ ไป
ระวังชี้เขตและรับรองเขตที่ดินที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ดูแลรักษาของส่วนราชการนั้น ๆ   

-ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มาตรา ๖๙ และ ๖๙ ทวิ 

  3. การแจ้งอําเภอให้ติดต่อบุคคลที่ต้องการเรียกตัว      
มาสอบสวนเรื่องต่างๆ 

 

  4. อํานาจในการแก้ไขทะเบียนการครอบครองที่ดิน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ 

-หนังสือกรมท่ีดินที่ มท ๐๖๐๖/๙๒๑๔  
ลงวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๘ 

  5. การรายงานขอแก้ไขจํานวนที่ดินและเขตข้างเคียง
เฉพาะแปลงที่มีการรังวัดใหม่ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

-ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ 

  6. การสั่งหักเงินค่าอากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ ๓ ของ
เงินค่าอากรแสตมป์ที่รับชําระและดําเนินการแทน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากร 
แสตมป์ 

 
 
7. การหักเงินและค่าอากรแสตมป์เป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดเก็บ และการใช้จ่ายเงินดังกล่าว 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
รับชําระและนําส่งภาษีอากรจากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากร
แสตมป์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
-คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖    
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
  8. การสั่ งหัก เงินค่าธรรมเนียมที่ดินไว้ ใช้จ่ ายเสริม       

เงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากกรมที่ดินและ
ดําเนินการแทนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ที่ดินไว้ใช้จ่ายเสริมเงินงบประมาณ 
 
 
 
 

9. การถอนคืนเงินรายรับสําหรับสํานักงานที่ดิน 
10. การจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือใช้ในราชการ  

ตามแผนงาน โครงการรังวัดที่ดินในวงเงินที่มอบให้ 
11. การสั่งจ้าง – เลิกจ้าง หรือให้ออกของลูกจ้างชั่วคราว 
12. การอนุมัติให้ออกหนังสือรับรอง การทําประโยชน์    

ในที่ดิน 
13. การออกคําสั่งให้ผู้ที่มีสิทธิตามใบจองที่ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบการออกใบจองที่ดินของรัฐและให้ขาดสิทธิ
ตามระเบียบ 

14. การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ยกเว้นที่เป็น
อํานาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด 

15. การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
ยกเว้น ที่เป็นอํานาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด 

16. การออกใบแทนหนังสือสําคัญที่หลวง 
17. ก า ร อ นุ มั ติ ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น  เ พ่ื อ ป ร ะ ก อ บ ท า ง         

พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม ยกเว้นที่เป็นอํานาจ
เฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด 

18. การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
หักเงินค่าธรรมเนียมที่ดิน (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๙  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ดินเพ่ือเสริมเงิน
งบประมาณ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ.๒๕๔๙ 
และคําสั่งกรมท่ีดิน ที่  ๓๔๒๖/๒๕๔๙  
ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

16. โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การลงนามอนุญาตในแบบแปลนการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมอาคารที่ทําการและสถานที่ราชการภายใน
จังหวัด ซึ่งสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็น
ผู้ออกแบบ 

 

  2. การดําเนินการในงานราชการของสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ตามกฎหมายที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองกํากับดูแล  ได้แก่  

-พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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  พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ. การขุดดินและ  ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่   ๕๘  ลงวันที่   ๒๖  
มกราคม ๒๕๑๕ 
3. การดําเนินการในงานราชการของสํานักงาน   

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่ เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง ของส่วนราชการ
อ่ืน ทั้งนี้ อํานาจที่มอบตาม (๒) (๓)  เป็นไปตาม
บัญชีมอบอํานาจฯ  แนบท้ายคําสั่งกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

4. ก า ร อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม า ณ           
(เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่    
นําฝากคลังไว้) 

พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
๒๕๔๓  และประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม 
๒๕๑๕ 
-คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง      
ที่ ๘๐๗/ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามคําสั่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๙๓/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๗ 
 
 

  5. การจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว3๑ ลงวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ทั้งจากเงินงบประมาณ
ประจําปีและเงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นําฝากคลังไว้) 

 

  6. การควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงมหรสพให้
ปฏิบัติไปตามกฎหมาย ยกเว้นการให้ความเห็น
ประกอบแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับ
การอนุญาต  ให้สร้างโรงมหรสพประจําปี  ให้เป็น
ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

-พ.ร.บ.ปูองกันภยันตรายอันเกิดแต่ 
การเล่นมหรสพ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

  7. การดําเนินการสนับสนุนให้คําปรึกษาที่อยู่ ใน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและ     
ผังเมือง แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น   

-พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕5๓ 

  8. การพิจารณาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
หรือดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กํากับ ดูแล ซึ่งไม่ใช่อํานาจเฉพาะตัว
ของอธิบดี ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ.การ    
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ประกาศ คณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕   

 

-คําสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง      
ที่ ๒๙๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๔๗ 
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17. หัวหน้า

สํานักงานปูอง 
กันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

1. เป็นผู้แทนในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
และยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบ   

-พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ.๒๕๒๒ และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกที่เก่ียวข้อง 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. การบริหารงานบุคคลในการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว 

-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
๐๕๒๗.๖/ ว ๓๑ ลงวันที่  ๒๖ 
เมษายน ๒๕๔๒ 

  3. การบริหารงานในสํานักงานตามบัญชีการมอบ
อํานาจด้านการบริหารงบประมาณ ข้อ ๒  และด้าน
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ตามวงเงิน      
ที่ได้รับมอบ 

-คําสั่งกรมปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ที่ ๕๒๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

  4. ดําเนินการตามคําสั่ งกรมปูองกันและบรรเทา      
ส า ธ า รณภั ย  ที่  952 /2559  ล งวั นที่  28 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ตาม
พระราชบัญญัติ คว ามรั บผิ ดทางละ เมิดของ
เจ้ าหน้ าที่  พ .ศ .๒๕๓๙ ระเบียบสํ านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และประกาศกระทรวงการ คลัง เรื่อง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ ไม่ต้องรายงานให้
กระทรวงการคลังตรวจ สอบ กรณีความเสียหาย
เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของกรมปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

-คําสั่งกรมปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ที่ 952/2559 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

18. ท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การบริหารงานบุคคลในการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 
๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

2. อํานาจในการลงนามในหนังสือราชการในการแจ้ง
เรื่องท่ัวไป ดังนี้ 
- การลงนามในหนังสือประทับตราในเรื่องที่

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๑๓ 

- เป็นการสั่งการเกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทาง
ปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- การแจ้งเรื่องสั่งการที่เป็นงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

- การแจ้งผลการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุมัติหรือ
อนุญาตแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๔๒ 
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 

  

- การแจ้ งทั กท้ ว งกา รปฏิบั ติ ง าน เ พ่ือ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดําเนินการ
ต่อไป 

- การตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่ง
เป็นเรื่องทั่วไปที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดไว้
ชัดเจน 

- การเชิญประชุมต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากอธิบดีหรือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

- การส่งรายงานต่าง ๆ ในเรื่องที่ เป็นงาน
ประจําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
สํานักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖ 

3. การพิจารณาอนุมัติ จ่ ายเงิน เดือนให้กับ
ข้าราชการที่ลาปุวยในปีหนึ่งเกิน ๖๐ วัน    
ทํ าการ  ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ าย
เงินเดือนเงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒๗ 

4. การลงนามในหนังสือราชการเรื่องบําเหน็จ 
บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ 
บําเหน็จพิเศษ เหตุทุพพลภาพ บําเหน็จพิเศษ
กรณีข้าราชการตาย บําเหน็จตกทอดกรณี
ผู้รับบํานาญตายบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
และเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ ซึ่งกําหนดให้
เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ   

5. การลงนามในแบบรับรองสมุดประวัติและ
เวลาทวีคูณกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกตาม
ระเบียบการจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๗ กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการ
ขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๗ 

6. การออกคําสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ไ ด้ รั บ เ งิ น เ พ่ิ ม ก า ร ค ร อ ง ชี พ ชั่ ว ค ร า ว          
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงิน เพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๒๖  มาตรา ๕๑ และ
พระราชบัญญัติบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๙    
วรรคหนึ่ง กองทุนบําเหน็จ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

  

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการกรม
ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น โดยไม่ เป็น
ความผิดทางอาญา ตามระเบียบสํ านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘, ๑๗ 

8. การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตําแหน่ง
บริหาร ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔๙ พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒ 

9. ลงนามในหนังสือสัญญาการรับทุนการศึกษา
ของข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ 
และมาตรา ๓๘ 

10. การแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน   
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๗ , ๖๙ 

11. การพิจารณาอนุมัติ ให้ส่ วนราชการเป็น         
ผู้จัดโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือ
จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น   
 

 
12. การเบิกจ่ายเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกเดือน) ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน
สรรพากรพ้ืนที่อุตรดิตถ์ และสํานักงานที่ดิน
จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งการโอนเงิน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
-พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ   
พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
19. แรงงานจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
1. การบริหารงานบุคคลในการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้าง

ชั่ วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลั ง ที่  กค 
๐๕๒๗.๖/๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

-หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่    
 กค ๐๕๒๗.๖/๓๑ ลงวันที ่๒๖ 
 เมษายน ๒๕๔๒ 

  2. การออกบัตรประจําตัวอนุกรรมการพิจารณาอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ําจังหวัดในเขตพ้ืนที่ของตน 

- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 129/2554 
ลงวันที ่4 สิงหาคม 2554 

  3. การออกบัตรประจําตัวอาสาสมัครแรงงานตาม
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน 
พ.ศ.2548 

- หนังสือกระทรวงแรงงาน ที ่    
รง 0203.3/ว 293 ลงวันที่             
3 มีนาคม 2549 

20. จัดหางาน
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. อํานาจในการเปรียบเทียบปรับในบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ.๒๕๒๘ 

-พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. อํานาจพิจารณาการออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้ าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัว
นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่     
๘  มีนาคม ๒๕๓๘ 

 

  3. อํ านาจ พิจารณาออกบั ตรประจํ าตั วพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามมาตรา ๔๙ แห่ง
พ ร ะ ร าชบัญ ญั ติ ก า รทํ า ง านขอ งคนต่ า ง ด้ า ว         
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  4. อํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของกองทุนเพ่ือ
ผู้ รับงานไปทําที่บ้ าน ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่ ง
กรมการจัดหางาน ที่  0625/2554 ลงวันที่       
29 มิถุนายน 2554 

-คําสั่งกรมจัดหางานที่  0625/2554 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 

  5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ตามอํานาจหน้าที่แก่ลูกจ้างชั่วคราวตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

6. การออกคําสั่งการให้เงินเพ่ิมค่าครองชีพแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ      
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
 
-คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑30๙/
๒๕58  ลงวันที่  9 ธันวาคม ๒๕58 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

  7. อํานาจพิจารณารับแจ้งจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๘ 
รับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๙ การ
ออกใบทํางานตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ การออกใบ
รับหนังสือรับรองและใบแทนหนังสือรับรอง ตาม
มาตรา ๑๖ การคืนเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 
๑๖ และการเพิกถอนใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 
๒๘ สําหรับใบอนุญาตทํางานที่ออกในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ ตามคําสั่ งกระทรวงแรงงาน ที่  ๒๒/
๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

-คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒/๒๕๕๓  
ลงวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

  8. การบริหารงานบุคคลในการสรรหา จ้าง เลิกจ้าง 
อนุญาตให้ลาออก การสั่งลงโทษ การประเมินผลงาน
และการอนุญาตให้ลา ฯลฯ ของลูกจ้างในสังกัด
ราชการบริหารส่วนกลางของกรมการจัดหางาน   

-คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่  ๑30๙/
๒๕58  ลงวันที่  9 ธันวาคม ๒๕58 

  
ลูกจ้างชั่วคราว  และพนักงานราชการของหน่วยงาน  
ตามคําสั่งกรมการจัดหางาน  ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการของหน่วยงาน 

 

  9. อํานาจการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบคําสั่งกรมการจัดหางานที่ 
๙๙๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้เป็น
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

-คําสั่งกรมการจัดหางานที่ ๙๙๐/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

  10. อํานาจการจัดทําหนังสือรับรองรายชื่อคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้แก่      
คนต่างด้าวเพ่ือใช้เป็นเอกสารในการออกนอกเขต
จังหวัดไปตรวจสัญชาติ 

- คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 
880/2559 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2559 

21. สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
อุตรดิตถ์   

1. กํากับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แ ร ง ง า น  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๑  แ ล ะ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.
๒๕๕๓ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.๒๕๑๘ พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔3 

2. การพิจารณาอนุญาตขยายเวลาในกรณีที่พนักงาน
ตรวจแรงงานไม่อาจมีคําสั่งภายในระยะเวลาตาม 
มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 

-พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน  
ไปทําที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  
พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.๒๕๔3 
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  3. การพิจารณาให้ความเห็นว่าควรดําเนินคดีหรือไม่ควร
ดําเนินคดีและมีคําสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินคดี
ต่อไป หรืองดการดําเนินคดีกับผู้ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ .
๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ทํ า ง า น  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๔  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ .ศ.๒๕๑๘ และ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๔๓ 

-พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.๒๕๔๑ 

  4. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกําหนด และการจ่ายเงินเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
พิจารณาเห็นชอบ 

 

  5. การเปรียบเทียบคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.
๒๕๕๓ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔  และ
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองว่าด้วยการดําเนิน
คดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป 
ทําท่ีบ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.
๒๕๕๔ 

  6. เป็นผู้ พิจารณาอนุญาตขอขยายเวลาออกคําสั่ ง
พนักงานแรงงาน หรือให้ความเห็นชอบในการเก็บ
ตัวอย่างวัสดุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํา และกระทําการ
อย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๓๔ วรรค
สอง และมาตรา ๓๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ และคําสั่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๔๐๖/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

-พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไป 
ทําท่ีบ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ และคําสั่งกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 
๔๐๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

  7. การพิจารณาอนุญาตให้นายจ้างทําความตกลงเพ่ือส่ง
ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เปิดบริการตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจ
นําส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวก 
และรวดเร็ว แทนการจัดแพทย์ เ พ่ือตรวจรักษา 
พยาบาลลูกจ้างในสถานที่ทํางาน ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คําสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ที่ ๑๓๗๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ 26 
กันยายน 2548 เรื่องการมอบอํานาจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ   
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
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22. ประกันสังคม

จังหวัด
อุตรดิตถ์   

1. ในการพิจารณาดํา เนินการทุกเรื่ องตามคําสั่ ง 
สํานักงานประกันสังคมที่ ๑๔๙๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ ดังนี้ 

- คําสั่ง สํานักงานประกันสังคมที่ 
๑๔๙๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๔๖ 

 
 

1.1 การยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดําเนินคดีและบังคับคดี 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคมที่ 
642/2556 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  

 
 

(1) ออกหนังสือเตือนให้นายจ้างนําส่งเงินสมทบ
และเงินเพ่ิมที่ค้างชําระ 

2556 

 

 

(2) ออกคําสั่งให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้างในเขตท้องที่จังหวัดของ
ตนซึ่งไม่นําส่งเงินสมทบและเงินเพ่ิม หรือส่ง
ไม่ครบจํานวน ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัย
คําร้อง คําขออ่ืนใดเกี่ยวกับการยึด อายัด 
และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 
 

(3) การดําเนินคดีแพ่งและหรือคดีล้มละลายใน
นามของสํานักงานประกันสังคมจนกว่าคดีจะ
ถึงท่ีสุด 

 

 
 

(4) การบังคับคดีหรือขอรับเงินทรัพย์สินหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดี 

 

 
 

1.2 การดําเนินคดีตามความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 

 

 

 

(1) ลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็คชําระ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือกองทุน
เงินทดแทน และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 

 

 

 

(2) ร้องทุกข์ เ พ่ือดํ า เนินการคดีต่อผู้ กระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 โดยมี
อํานาจดําเนินการจนกว่าคดีถึงที่สุด รวมทั้งมี
อํานาจถอนคําร้องทุกข์หรือถอนฟูองหรือยอม
ความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในชั้นศาล 
(รายงานทุกครั้งที่ดําเนินการแล้วเสร็จหรือทุก 
6 เดือน) 
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1.3  การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ดําเนินคดีอาญา

ตามกฎหมาย หรือยอมความกันโดยถูกต้องตาม
กฎหมายในชั้นศาล ดังนี้ 

 

  

1. ประมวลกฎหมายอาญา 
2. พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 
3. พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 
4. กฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา 

รายงานผลการใช้อํานาจภายในวันที่ 15 ของเดือน  
ถัดจากเดือนที่ดําเนินการแล้วเสร็จ หรือทุก 6 เดือน 

 

  

1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด และดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้า หน้าที่ พ.ศ.
2539 รวมทั้งมีอํานาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง ตลอดจนดําเนิน การตามกฎหมาย หรือ 
กฎ หรือคําสั่งที่เกี่ยว ข้อง จนกว่าจะแล้วเสร็จและ
รายงานผลการใช้อํานาจทุกครั้งที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จ หรือทุก 6 เดือน 

 

  

1.5 พิจารณาและอนุมัติคําขอขยาย หรือเลื่อน
กําหนดเวลาแจ้งรายการต่างๆ ต่อกองทุน หรือยื่น
คําร้องเรียกเงินทดแทน หรือยื่นอุทธรณ์ ให้แก่
บุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

  

1) นายจ้างผู้ซึ่งมีหน้าที่แจ้งการประสบอันตราย 
เจ็บปุวย หรือสูญหายของลูกจ้าง แต่มิได้ยื่น
แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญ
หาย และคําร้องขอรับเงินทดแทน ตาม พ.ร.บ.
เงินทดแทน พ.ศ.2537 (กท.๑๖) ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรได้รับทราบ
ถึงการประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย 

 

  

2) ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ผู้ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนในกรณีลูกจ้างประสบอันตราย 
หรือเจ็บปุวย หรือสูญหาย มิได้ยื่นคําร้องขอรับ
เงินทดแทนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย หรือ
เจ็บปุวย หรือสูญหาย (รายงานผลการอนุมัติทุก 
2 เดือน ต่อสํานักงานกองทุนเงินทดแทน) 
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3) นายจ้างหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ผู้ซึ่ง
ได้รับคําสั่ง หรือคําวินิจฉัย หรือการประเมินเงิน
สมทบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.เงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แต่มิได้ยื่นอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง หรือ
คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบนั้น 

 

  1.6 การอนุมัติสั่ งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ณ 
สํ านักงานประกันสั งคมจั งหวัด และสํ านักงาน
ประกันสังคมสาขา ตามข้อ 12(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) 
ข้อ 13 และเบิกเงินสดทดรองจ่ายตามข้อ 23 ของ
ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.2555 
สําหรับการสั่งจ่ายเงินครั้งละ 500,000 บาทขึ้นไป 

 

  1.7 การจําหน่ายหนี้ที่นายจ้างค้างชําระออกจากบัญชี
เป็นสูญ ดังนี้ 

 

  (1) หนี้นายจ้างค้างชําระเงินกองทุนประกันสังคม ราย
ละไม่เกิน 200,000 บาท 

 

  (2) หนี้นายจ้างค้างชําระเงินกองทุนเงินทดแทน รายละ
ไม่เกิน 50,000 บาท 

 

  1.8 การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
  2. การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ.2537 
3. การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ.2533 มาตรา 102 

- ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่า
ด้วยการดําเนินคดีและการ
เปรียบเทียบความผิด พ.ศ.2537  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2537 

  4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกคําสั่งค่าครองชีพ
ชั่วคราว และการออกคําสั่งค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงาน
สํานักงานประกันสังคม 

5.ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์กรณี
ทันตกรรม ดังนี้ 

 (๑) การดําเนินการรับสมัครสถานพยาบาลเพ่ือให้บริการ
ทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน 

 (๒) การแจ้งผลการพิจารณาไปยังสถานพยาบาลสําหรับ
สถานพยาบาลที่มีสิทธิเข้าร่วมหรือมิได้ เข้าร่วมเป็น
สถานพยาบาลเพ่ือให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
แก่ผู้ประกันตน 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม ที่ 
1275/2558 ลงวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2558 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม ที่ 
1625/2560 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2560 
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 ( ๓ )  ล งน า ม ใ นบั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม เ ป็ น
สถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณี
ทันตกรรมแก่ ผู้ ประกันตนระหว่ างสํ านั ก งาน
ประกันสังคมกับสถานพยาบาล 
 (๔) กําหนดรหัสผู้ ใช้งานและรหัสผ่านให้แก่
สถานพยาบาลเพ่ือใช้บริการระบบเว็บการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม 
 (๕) ตรวจสอบสถานพยาบาลหรือบริการต่างๆที่
สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตก
รรมแก่ผู้ประกันตน 
 และให้รายงานผลให้สํานักงานประกันสังคม
ทราบภายใน 5 วันทําการหลังจากลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาล 

 

23. วัฒนธรรม
จังหวัด
อุตรดิตถ์   

๑. การเป็นผู้ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินและในแจ้งการ
โอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกันตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๔/๑๖๓๓ ลง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน 

 

  ๒. การลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายของ
ข้าราชการ และลูกจ้างในหน่วยงานตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๒/ว ๔๓๐๔๔  ลง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแสดงการปรับอัตรา
เงินเดือน 

 

  3. การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยสร้างสรรค์จังหวัดตามอํานาจหน้าที่ 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ พ.ศ.2551 

  

4. การใช้เงินเหลือจ่ายที่ได้ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายเพ่ือดําเนินกิจกรรมที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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มติ ครม. 
24. 

นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด 

๑. การดําเนินการทางทะเบียนรถ ตามคําสั่ ง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๖/๒๕๔๖ 
ลงวันที่     6 มกราคม 2546 

- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๔๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ 6 
มกราคม 2546 

 

อุตรดิตถ์ ๒. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าปุวย
การ  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่ าที่พักของ
แพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทําการชันสูตรพลิกศพ 

-คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๒๗๐๔/๒๕๔๓  ลงวันที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓ 

 
 ๓. การพิจารณาหรืออนุญาตการลาอุปสมบท  หรือ

ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
-คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๕๓๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

 4. การลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  
การแก้ไขสัญญาการเรียกให้ชดใช้ค่าปรับและ
ค่าเสียหาย การอนุมัติให้ผ่อนชําระหนี้ การทํา
หนังสือรับสภาพหนี้ และการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

-คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 1398/๒๕๕9 ลงวันที่ 
25 พฤษภาคม ๒๕๕9 

 

 5. การลงนามเป็นผู้รับสัญญา ในการทําสัญญาการ
เป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และสัญญาการเป็น
นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการกระจาย
แพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 

6. การลงนามในแบบขอรับบําเหน็จบํานาญตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและ
การจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2527 

7.การเช่า การขอใช้บริการการเบิก – จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
การอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยใช้เงิน
บํารุงของหน่วยบริการหรือเงินนอกงบประมาณ
อ่ืนใด   

 
 

-คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๑843/ ๒๕๕7 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม ๒๕๕7 
 
 
 
-คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
-คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  ๑๑๗๕/๒๕๔๔  ลงวันที่  
๕  มิถุนายน  ๒๕๔๔ 
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8. การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว 

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๒๖๐/๒๕๕๕   
ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

  
9. การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพ

พิเศษของพนักงานราชการ 
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

  

๑0. การให้ความเห็นชอบแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ในการ
ดําเนินการจําหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติดังกล่าว 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ .  2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  
๑3. การติดต่อกับกระทรวงสาธารณสุขในงานธุรการ

เกี่ยวกับการขอใบแทนใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลป์ 
 

  
๑4. การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างประจํา ยกเว้นการบรรจุ

และการแต่งตั้ง การเลื่อนข้ันค่าจ้าง ทุกขั้นตอน 
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่  ๖๘๔/๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

  

๑5. การหักเงินค่าปรับ และรับเงินค่าปรับที่ได้ชําระตาม  
คําพิพากษาของศาล เพ่ือจ่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัล 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

-คําสั่ งกรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภ า พ  ที่  ๔ ๔ ๘ / ๒ ๕ ๔ ๙      
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
และคําสั่งกรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภ า พ  ที่  ๔ ๔ ๙ / ๒ ๕ ๔ ๙      
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 

  
๑6. การลงนามในทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ตาม

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

  

17. การจ่ายเงินทดรองราชการของนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

18. การดําเนินคดีต่างๆ ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1491/2552 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 
2552 

19.การลงนามรับรองความถูกต้องของรายการใน ก.พ.7 
สําหรับข้าราชการในหน่วยงานราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค 

 
 
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1491/2552 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ที่ 3286/2560 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

 



66 
 

 

ล่าดับ 
ส่วน

ราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง 

มติ ครม. 
25. อุตสาหกรรม

จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การพิจารณา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ สําหรับโรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่รับผิดชอบ ยกเว้น
กรณีดังกล่าวต่อไปนี้ 

-พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ 

  1.๑ การออกใบอนุญาตของโรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกําลัง
แรงม้าในส่วนขยายรวมเกินห้าร้อยแรงม้า หรือคนงานเกิน
สามร้อยคน 

 

  1.๒ การออกใบอนุญาตของโรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกําลัง
แรงม้าในส่วนที่ขยายรวมถึงเครื่องจักรตามสิทธิเดิมที่ได้รับ
อนุญาตเต็มเกินหกร้อยแรงม้า 

 

  1.๓ การออกคําสั่งปิดโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม  
  1.๔ กรณีตามข้อ (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) สําหรับโรงงาน

ตามประกาศรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ หรือเป็น
โรงงานที่ต้องมีการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน 
ทั้งนี้หากมีกรณีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับอํานาจและ
หน้าที่ในการดําเนินการดังกล่าวให้หารือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้นต่อไป 

 

  2. การส่งเรื่องราวคําขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
เรื่องราวคําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เพ่ือให้กระทรวงอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณา
อนุญาตสําหรับโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้มี
อํานาจอนุญาต 

-คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่ 171/2543 ลงวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2543 

  3. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
เครื่องจักร ตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นหน้าที่ของ      
นายทะเบียนเครื่องจักรประจําจังหวัดภายในเขตอํานาจของ
แต่ ละจั งหวั ด  ตาม  พ . ร . บ . จดทะเบี ยน เครื่ อ งจั ก ร          
พ.ศ.2514 

 
 

4. การสั่งการ การอนุญาต/ออกใบอนุญาต การอนุมัติ  
การยกเลิก/เ พิกถอน การต่ออายุหรือไม่ต่ออายุ      
การออกคําสั่ง การดําเนินการฟูองคดีและดําเนินคดี
แพ่งหรือคดีปกครองเพ่ือเรียกหนี้ การปฏิบัติราชการ
แทน และการดํ า เนินการต่ างๆ  ตามคํ าสั่ งกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที่ 181/2560 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560  

- คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่ 172/2543 ลงวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2543 
- คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่ 685/2546 ลงวนัที่ 11 
ธันวาคม 2546 
 
- คําสั่งกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ที ่
181/2560 ลงวันที ่8 
กันยายน 2560 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
26. ผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลทุก
แห่ง   

1. การอนุมั ติ ให้ ข้ า ร าชการและลู กจ้ า ง       
อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและ
ในวันหยุดราชการ รวมทั้งการอนุมัติ
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จ่ า ย เ งิ น ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕50 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕50 

  2. การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ   
ในการ เดิ นทาง ไปราชการและการ       
จัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติในการ
เดินทางไปราชการและการ 
จัดประชุมของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๔ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

  3. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้าง      
ในสังกัดใช้รถยนต์ราชการและรถยนต์
ส่ ว น ตั ว เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ใ น
ราชอาณาจักร 

 

  4. การอนุมัติเบิก–จ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและ
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิก
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ เดิ นทางไปราชการ      
พ.ศ. ๒๕50 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕50 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  5. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างลาได้
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  ภ า ย ใ น อํ า น า จ ที่         
ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด มี อ ยู่ ร ว ม ทั้ ง          
การอนุญาตให้ข้าราชการออกนอกเขต
จังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕5   

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๕5   

  6. การอนุมัติให้ข้าราชการในการฝึกอบรม
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
พ.ศ.๒๕๔9 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 



68 
 

 
ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
27. สถิติจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
๑. การเป็นผู้ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณ

แทนกัน (แบบ ๘๒๐๐) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค ๐๕๐๕.๔/ว ๒๗๔ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕ และ
คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งขาติ ที่ ๕๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และดําเนินการตาม หนังสือ
สํ านั กงบประมาณ ที่  นร๐๔๐๓/ว  ๑๙๘ ลว .        
๓๐ กันยายน ๒๕๔๕   

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔8 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 
143/๒๕๕3 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2553 

  2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
ที่เบิกจ่ายจากงบดําเนินงานในลักษณะค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายใดที่
เ บิ ก ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.
2549 

- คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 
143/2553 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2553 

  3. การแต่งตั้งพนักงานและการออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน เพ่ือปฏิบัติการตาม
กฎหมายสถิติ 

-พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคําสั่ง
สํานักงานสถิติแห่งชาติที่ 143/๒๕๕
3 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕3 

  ๔. การออกประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจด้วยตัวอย่างในพ้ืนที่
จังหวัด 

 

  ๕. การจ้าง เลิกจ้าง และอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว
ลาออกจากราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 
กค ๐๕๒๗.๖/ ว ๓๑ ลงวันที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๔๒   

-คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่  
143/๒๕๕3 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
๒๕๕3 และคําสั่งสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่ 119/2558 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2558 

  6. การดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร   
ข้อมูล เชื่ อมโยงหน่ วยงานภาครั ฐ  (Government  
Information Network : GIN) โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน และโครงการบํารุงรักษาหอเตือนภัย 

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ 237/2553 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2553 

  7. การดําเนินการด้านบริหารพนักงานราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ตามข้ันตอนทุกกระบวนการ 

-  คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ 
๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๔ คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ที่ ๑๐๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๕๕ และคําสั่งสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ที่ ๑19/๒๕๕8 ลงวันที่ 27 
เมษายน ๒๕๕8 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
  8. กํากับ ดูแลการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย

ไร้สาย (Wi-Fi Network) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแก่นักเรียน 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ 706/2556 ลงวนัที่ 
25 ตุลาคม 2556 

  9. ดําเนินการโครงการพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

10. ดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดังนี้ 
 10.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 ใหม่ (กรณีได้รับงบประมาณจัดตั้งเพิ่มเติม) 
  (๑) สํารวจพ้ืนที่จริง ร่วมประชุม เพ่ือประเมิน

 ความพร้อมของหน่วยงาน/ชุมชนที่ขอรับการ
 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนใหม่ 

  (๒)พิจารณาคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนเบื้องต้น 
 ให้ครบทุกตําบล 

  (๓)แต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจรับพัสดุของ 
 ศูนยด์ิจิทัลชุมชนที่จัดตั้งใหม่ 

 10.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่มีการติดตั้งเพ่ิมเติม
ใหม่ 

 10.3 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุของศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กรณีที่ไม่ใช่การตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี 

   10.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการจําหน่ายพัสดุของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

 10.5 อนุมัติให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัล
 ชุมชน เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

  (๑) การขอย้ายสถานที่ตั้งศูนย์ฯ 
  (๒) การขอจัดตั้งศูนย์ฯใหม่ โดยรับโอนจากศูนย์ฯที่

 ส่งคืน ภายในจังหวัด 
  (๓) ปิดชั่วคราว 
  (๔) การให้ยืมพัสดุ 
 10.6 ติดตาม ให้คําแนะนํา การดําเนินการของศูนย์

 การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนพร้อมทั้ง
 ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT 
 ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่จัดตั้งแล้วทุกปี 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่ บ.62/2558 ลงวนัที่ 
17 มีนาคม 2558 
- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ 157/2560      
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
     10.7 ลงนาม MOU กับหน่วยงาน/ชุมชนที่จัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในเรื่องที่ 
หน่วยงาน/ชุมชน จะนําMOU ไปใช้ประกอบในการ
จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน/ชุมชนเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฯให้ยั่งยืน อาทิเช่น 
ว่าจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่า INTERNET ค่า
จัดกิจกรรมต่างๆ 

 10.8 แต่งตั้งคณะทํางานจังหวัด เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน 
  - นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
  - การใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเชิงบูรณาการ 
   10 .9  ประสานงาน ในภารกิ จ ของสํ านั ก ง าน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนที่ดําเนินการในพ้ืนทีจ่ังหวัด 

   10.10 ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT 
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัด ให้หน่วยงานต่างๆ
และประชาชนทราบและมาใช้ประโยชน์ อย่างคุ้มค่า 

11. ดําเนินการในกระบวนการให้ยืม/ขอรับอุปกรณ์และ
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร แก่
คนพิการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการ โทรคมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสําหรับ
คนพิการ พ.ศ.2554 

 

28. ผู้บัญชาการ
เรือนจําจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. การย้ายผู้ต้องขัง ที่มีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการ
ควบคุม  การย้ายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม การย้ายผู้ต้องขังคดี
ยาเสพติดให้โทษ (มีประวัติยาเสพติด) การอนุมัติให้
ผู้ต้องขังลากิจ (เฉพาะการลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับ
งานศพ) การย้ายผู้ต้องขังกักขัง ที่มีกําหนดโทษสูงเกิน
อํานาจการควบคุม ตามคําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๕๗๙/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือการย้ายผู้ต้องขัง 

- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๕๗๙/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

  2. การอนุญาตให้ผู้ต้องขังปุวยออกไปตรวจรักษาหรืออยู่
ที่โรงพยาบาลภายนอก 

- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 3๑2/
๒๕๕๑ ลงวันที่ 26 มีนาคม ๒๕๕๑ 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
  4. อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเรือนจําฯ เพ่ือประโยชน์

ด้านการศึกษา และพัฒนาจิตใจ การฝึกหัดอาชีพการ
ดําเนินงานด้านสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 

- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 
578/2554 ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2554 

  5. อนุญาตให้ผู้ต้องกักขังปุวยออกไปตรวจรักษาหรืออยู่
พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอกสถานกักขังตาม
ความเหมาะสม และจําเป็นแห่งโรค โดยมอบหมายให้
ผู้อํานวยการสถานกักขังจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้บัญชาการ
เรือนจําฯ ปฏิบัติราชการแทน) 

- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 
1216/2554ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2554 

  6. การอนุมัติให้เรือนจํา ทัณฑสถาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดส่ง
นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติจ่ายออกทํางานสาธารณะ
นอกเรือนจํา หรือทัณฑสถาน ได้ตามข้อ 4 แห่ง พ.ร.บ.
ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 5 
แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการส่งนักโทษ
เด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา พ.ศ.
2523 ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2523 และการ
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจํา ทัณฑสถาน ที่ตั้งอยู่
ในจังหวัด ปฏิบัติงานนอกเรือนจําฯ หรือทัณฑสถาน 
นอกเวลาราชการในวันปกติ และวันหยุดราชการได้
ตามข้อ 9 (๒) แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการ
บัญชีการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของเรือนจํา
และทัณฑสถาน พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
โดยการเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
อัตราที่ระเบียบกรมราชทัณฑ์กําหนด 

 

  7. การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของเรือนจํา 
ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของจังหวัด โดยมีอํานาจการจ้าง หรือการเลิก
จ้างในแต่ละปีงบประมาณตามจํานวน และตําแหน่ง
ภายใต้กรอบอัตราจ้างที่กรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติไว้แล้ว 
โดยคํานึงถึงความจําเป็น และฐานะการเงินที่ใช้ในการ
จ้างเป็นสําคัญ ตามข้อ 10 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ และการใช้
แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.2548 และข้อ 14 แห่งระเบียบ
กรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  พ.ศ.
2513   

-คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 
1109/2558 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2558 
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ล่าดับ ส่วนราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 

ครม. 
  8. การดําเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง

และการดําเนินการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเงินผลพลอยได้ 
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจํา ทัณฑสถาน สถาน
กักขัง และสถานกักกัน ดังนี้ 

 8.1 การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการ ดํ า เ นิ น
กิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง ตลอดจนการ
ทํานิติกรรมสัญญา หรือ ข้อตกลงและการอนุมัติการรับจ้าง
ของเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกัน ที่สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 

    (๑) เรือนจํา ทัณฑสถาน ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน
ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ในวงเงินครั้งละ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน) 

  (๒) เรืองจํา ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ซึ่ง
มีหัวหน้าหน่วยงานดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
ระดับต้น ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน) 

 8.2  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการ
ดําเนินการอ่ืนๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุที่ดําเนินการโดยใช้เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอย
ได้จากการฝึก วิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.
2548 โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการ
ดําเนินการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยกเว้นวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท
และให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันทีภายใน    
3 วัน และยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ดังนี้ ให้เป็นอํานาจของอธิบดี 

  -วิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรค
หนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)  

  -วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) 

  -งานจ้างที่ปรึกษา 
  -งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง 
  -การจําหน่ายพัสดุ 

- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 
1214/2560 ลงวันที่ 26 
กันยายน 2560 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

   8.3  การดําเนินการตามข้อ 8.2 หากเป็นเรื่อง
 เกี่ยวกับครุภัณฑ์ตามข้อ 12.4 แห่งระเบียบกรม
 ราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึก
 วิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.2548 
 ให้ดําเนินการได้ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
 ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 

 8.4  การอนุมัติ การจ่ายเงินผลพลอยได้ ประเภท
 เงินทุนหมุนเวียนแห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่า
 ด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้
 แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.2548 ในวงเงินครั้งละ ไม่
 เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 8.5  อํานาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 4 
 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 และแต่ งตั้ ง เจ้ าหน้าที่  ตามมาตรา 4 แห่ ง
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
 พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

     
 
 
 
 

.................................................
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ผนวก จ. 
การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดใน การสั่ง 

การอนุมัติ การอนุญาต การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบริหารทั่วไป         
ในหน่วยงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  

(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/๒๕60 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60)  
...........................................  

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนใน
การสั่ง การอนุมัติ การอนุญาต การปฏิบัติราชการและการดําเนินการอ่ืน ๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน
ทั่วไปในหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
 

ล่าดับ
ที ่

อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม.  
หนังสือสั่งการที่ให้อ่านาจ 

1. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างลาปุวย ลากิจ
ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ลาอุปสมบทหรือ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ และลาเข้ารับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพล 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕5๕ ข้อ ๘ 

2. การอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
โดยครอบคลุมถึงการจัด ประชุม การสัมมนาและ
การฝึกอบรมของข้าราชการและลูกจ้าง 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการอนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุม 
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ข้อ ๑๑ (๔) และ   
วรรค ๒ 

3. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. การอนุมัติเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พัก
ในการเดินทางไปราชการ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่าย
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

5. การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการทั้งใน
จังหวัดและออกนอกเขตจังหวัด 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

6. การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างนํารถยนต์
ส่วนกลางไปเก็บรักษาไว้  

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

7. การอนุญาตให้นํารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

8. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างนอก
เวลาราชการ ค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหารนอก
เวลาราชการให้ลูกจ้าง 

ระเบียบว่า ด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๗,๘ 
และ ๘(ทวิ) 

9. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข้าราชการที่ยื่นเรื่อง ขอรับค่าเช่า
บ้าน การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติจ่ายเงิน
ตามคํารับเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ ข้อ ๗(๑) 
และ ๘(๒) 
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ล่าดับ

ที ่
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม.  

หนังสือสั่งการที่ให้อ่านาจ 
10. การรับรองการใช้สิทธิการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลของข้าราชการ และลูกจ้าง 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๑(๑) และข้อ 
๑๒(๒) 

11. การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของข้าราชการ และ
ลูกจ้าง สําหรับบุตรที่เกิดก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ 
จนกว่าบุตรจะมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์หรือมีอายุ
ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดย
การสมรสหรือตายลงก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 

พ.ร.ฎ.ว่า ดว้ยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือบุตร พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับช่วยเหลือ บุตร 
พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๗(๒) และ ข้อ ๘(๒) 

12. การรับรองใช้สิทธิและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของข้าราชการและลูกจ้าง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของ
บุตร พ.ศ.๒๕๓๘ ข้อ ๙(๒) และข้อ ๑๐(๒) 

13. การอนุมัติเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดและ
มอบหมายให้ข้าราชการใน หน่วยงานเป็นผู้เบิกแทนได้
อีกหนึ่งคน 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.
๒๕๒๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๕ และ 
ข้อ ๖๐(๑) 

14. การอนุมัติจ่ายเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ  ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลังของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๐ ข้อ ๓๒
(๒) 

15. การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างอยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการปกติและ อนุมัติจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จ่ายเงินตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๖ 

16. การขอใช้ที่ราชพัสดุหรือแจ้งส่งคืนท่ีราชพัสดุตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๓๔ และหนังสือ
แจ้งเวียนของกรมธนารักษ์  

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ 
ออกตามความในแห่งมาตรา ๖ และมาตรา 
๑๒ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ 

17. การเป็นผู้แทนในการยื่นคําขออนุญาตใช้หรือจัดหา
ที่ดินในเขตปุาสงวนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้รับทราบ
เงื่อนไขตลอดจนการทําบันทึกรับรองการปฏิบัติตาม 
เงื่อนไข เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 

พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติพ.ศ.
๒๕๐๗ 

18. การเป็นผู้แทนในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ และระเบียบ กรมการขนส่งทางบก
ที่เก่ียวข้อง 
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ล่าดับ
ที ่

อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม.  
หนังสือสั่งการที่ให้อ่านาจ 

19. การลงนามใน ก.พ.๗ ของข้าราชการและส่งไปยังกรม/
กระทรวงต้นสังกัด  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551  

20. การออกหนังสือรับรองสถานภาพ คุณสมบัติประวัติ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ข้าราชการและลูกจ้างใน
สังกัด  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 

21. การแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

22. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่  

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

23. การอนุมัติแต่งตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจําสถานที่
ราชการและบ้านพักของทาง ราชการ  

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค. 
๐๕๐๒/๔๗๖๗๕ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๓๓ ข้อ 
๑ และ ข้อ ๒ 

24. การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
และทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ 

25. การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  
๒5.๑ การดําเนินการและสั่งการกรณีพัสดุชํารุด 

เสื่อมสภาพสูญหาย หรือไม่จําเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป  

๒5.๒ การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 
๒5.๓ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ ประจําส่วนราชการ 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕60  
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

26. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนในการสั่ง การอนุมัติ การอนุญาต การ
ปฏิบัติราชการและการดําเนินการอ่ืน ๆ แนบท้าย 
ผนวก จ/๑ 

 

27. การดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว การบริหารงาน
บุคคลรวมทั้งสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
ทุกขั้นตอน  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/
ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 

หมายเหตุ การมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัดดังกล่าวข้างต้น มอบให้แต่เฉพาะเรื่อง   
ที่หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ปลัดกระทรวง อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า) ได้มอบอํานาจให้   
ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ความเห็นชอบให้มอบอํานาจต่อได้  
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๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางใน
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้  
ล่าดับ

ที ่
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม.  

หนังสือสั่งการที่ให้อ่านาจ 
1. การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณ เงินช่วยเหลือ หรือ

เงินอ่ืนใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือสั่งการ
บัญญัติ หรือกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด  
๑.๑ มอบอํานาจให้ดําเนินการจัดหาทุกวิธี ยกเว้นวิธี

เฉพาะเจาะจงที่เกินวงเงิน 1,000,000 บาท 
(หนึ่งล้านบาท)และหากมีการดําเนินการจัดหา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้รายงานผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบทันทีภายใน 3 วนั 

๑.๒ วงเงินที่มอบอํานาจ  
๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 

15,000,000 บาท (สิบห้าลา้นบาท) 
๒) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ครั้งละไม่

เกิน 7,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาท) 

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60  
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
3. กฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 
 

.....................................................
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ผนวก จ/๑ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในจังหวัดมีอํานาจในการสั่ง  

การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน 
(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ี  4175/๒๕60 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60)  

ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
1. ธนารักษ์พ้ืนที่

อุตรดิตถ์ 
1. การดําเนินการขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์

ในหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินของที่ดินราชพัสดุ  
ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชื่อกระทรวงการคลัง 

-หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๔๐๕/
ว.๑๖๔ ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๒๑ 

  2. การลงนามในใบสําคัญแสดงการเช่าที่ ซึ่งได้
อนุมัติแล้ว ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก  
ที่ กค  ๐๔๐๖/ว.๙๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๓๖ เรื่องโครงการจัดทําคู่มือผู้ เช่ าบัตร
ประจําตัวผู้เช่า และใบสําคัญแสดงการเช่า 

-หนั งสื อกรมธนารักษ์  ด่ วนมาก       
ที่ กค  ๐๔๐๖/ว.๙๑๓ ลงวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 

  3. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังในการจดทะเบียน
การเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 
๓ ปี  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 
๓ ) พ.ศ.  ๒๕๔๙ และอธิบดีกรมธนารักษ์    
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคําสั่งที่ 
๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมตามคําสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๕๕     
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

-คําสั่งที่ ๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิ กายน  ๒๕๕๓ และแก้ ไข
เพ่ิมเติมตามคําสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๕๕   
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  4. เบิกถอนเงินประกันต่างๆ คืนแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ
ที่เลิกเช่า และไม่มีพันธะใดๆ กับทางราชการตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงฯ ( ฉบับที่ ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และอธิบดีกรมธนารักษ์มอบอํานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคําสั่งที่ ๕๐๙/๒๕๕๓ 
ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และแก้ไข
เพ่ิมเติมตามคําสั่ งที่  ๔๔๒/๒๕๕๕ ลงวันที่       
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

-คําสั่งที่ ๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ 
พฤศจิ กายน  ๒๕๕๓ และแก้ ไข
เพ่ิมเติมตามคําสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๕๕   
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

2. สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์
จังหวัด 

1. การดําเนินการตามคําสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ที่ 910/2555 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 

คํ า สั่ ง ก ร ม ต ร ว จ บั ญ ชี ส ห ก ร ณ์         
ที่ 910/2555 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2555 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

3. ศึกษาธิการ
จังหวัด 

1.แต่งตั้งผู้บังคบับัญชาลูกเสือ  
 
 
2.แต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ/กองลูกเสือ  

- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ พ.ศ.2553 
- ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย
การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ.2509 

4. ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ 
เขต ๑-2 

1. การเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
ประจํ าปีที่ สํ านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา   
ได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน งบดําเนินการ 
และงบกลาง ที่เป็นอํานาจของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ   
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

- คํ า สั่ ง สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 572/2551 ลง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 

  2.  การอนุมัติหลั กสู ตร โรงเรี ยนนอกระบบ      
ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประเภท
ศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภท
สร้างเสริมทักษะชีวิต 

 

  3. การอนุมัติเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน 
ในสังกัด 

- ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการกําหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.
2552 

  4. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนในสังกัด 

-ระเบียบคณะกรรมการเ พ่ือโครงการ
อาหารกลางวันฯ ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร กลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2536 

  5. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัด 

-  ป ระกาศคณะกรรมกา รส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) พ.ศ.2552 

  6.การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 
15 ปี  และการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ประเภทอ่ืนๆ ของโรงเรียนในสังกัด 

-  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่า
ห นั ง สื อ เ รี ย น  อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ล่าดับ ส่วน

ราชการ 
อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 

4. ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
บังคบัคดี
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

๑. ภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย  
และการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตามคําสั่งศาล การ
ชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย์และการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน  โดยดําเนินการยึด  อายัด  
จําหน่ายทรัพย์สินรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย ตลอดจนกํากับการฟ้ืนฟูกิจการของ
ลูกหนี้  เพ่ือให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการ
ชดใช้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
และนโยบายกรมบังคับคดี โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
บั ง คั บ ค ดี  ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม        
พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๑.๑ ดําเนินการบังคับคดีแพ่งตามคําสั่งศาล  
  ๑.๒ ดําเนินการบังคับคดีล้มละลายตามคําสั่งศาล  
  ๑.๓ ดําเนินการบังคับคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ตาม

คําสั่งศาล 
 

  ๑.๔ ดําเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือรับส่วนแบ่งจากคดี ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 

 

  ๑.๕ ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลใน
ฐานะผู้ชําระบัญชี 

 

  ๑.๕ ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลใน
ฐานะผู้ชําระบัญชี 

 

  ๑.๗ ดําเนินการประเมินราคาทรัพย์  
  ๑.๘ ดําเนินการเกี่ยวกับการเดินหมายคําคู่ความ 

หนังสือ หรือประกาศของศาลหรือหน่วยงานใน
สังกัดกรม 

 

  ๑.๙ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามคําสั่งศาล 

 

  ๑.๑๐ ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
  ๑.๑๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง  
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 
ครม. 

  ๒. อํานาจในการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ ตามคําสั่งกรมบังคับคดี ที่ 486/2560 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 

-คําสั่งกรมบังคับคดี        
ที่ 486/2560 ลงวันที่  
1 กันยายน 2560 

5. สรรพสามิต
พ้ืนที่อุตรดิตถ์ 

1. การออกใบอนุญาตขายไพ่ ตาม พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ.
๒๔๘๖ ม.๑๗ และคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๑๐๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

-พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ.๒๔๘๖ และคําสั่ง
กรมสรรพสามิต ที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

  2. การดําเนินการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย
กับสถานบริการ 

- คํ าสั่ งคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2558 

6. ผู้อํานวยการ
ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

๑. การพิจารณาอนุมัติคําขอรับเงินช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนและจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่
ผู้ยื่นคําขอ 

-คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ที่ 1326/๒๕58 ลงวันที่  
6 สิงหาคม ๒๕58 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2. แจ้งผลการพิจารณาคําขอกู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้ยืม 

 

  ๓. จัดทําและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

  4. ลงนามในหนังสือขอรับจํานําสิทธิในพันธบัตร หรือ
หนังสือขอถอนจํานําสิทธิในพันธบัตรและการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการรับพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
การกู้ยืมเงิน 

 

  ๕. ลงนามในหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชําระหนี้ หนังสือ
บอกกล่าวผู้ค้ําประกันกรณีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 
และหนังสือบอกเลิกสัญญา 

 

  ๖. ลงนามในหนังสือบอกเลิกสัญญา และแจ้งให้ชําระ
หนี้ รวมถึงหนังสือแจ้งให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีผิด
สัญญา 

 

  ๗. ลงนามในหนังสือส่วนราชการอื่น เพ่ือขอคัดถ่าย
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน สูติบัตร 
ใบมรณบัตร รูปถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน 
หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินคด ี
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  8. ลงนามในหนังสือถึงอัยการจังหวัด เพ่ือให้จัด
พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีให้ในกรณีที่
จําเลย (ลูกหนี้ ) มีภูมิลําเนาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค หรือศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด แล้วแต่กรณี 

 

  9.  ลงนามในหนังสือถึงพนักงานอัยการ เพ่ือส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
และส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการดําเนินคดี 

 

  ๑๐. แต่งตั้งทนายความเพ่ือดําเนินการกระบวนการ
พิจารณาในศาลได้ทุกประการ รวมทั้งให้มีอํานาจ
ดําเนินการไปในทางจําหน่ายสิทธิได้ เช่น การยอมรับ
ตามที่คู่ความอีกฝุายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟูอง   
การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือ   
การใช้สิทธิ ในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือขอให้
พิจารณาใหม่ และให้อํานาจในการดําเนินกระบวน
พิจารณาในชั้นบังคับคดี สิทธิรับเงิน เอกสารหรือ
สิ่งของอ่ืนๆ ไปจากศาล หรือเจ้าพนักงานศาล 

 

  ๑๑. พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา กรณีพนักงาน
อัยการแจ้งฐานะคดีไม่รับดําเนินคดีที่ขาดอายุความให้
พนักงานอัยการทราบ 

 

  ๑๒. จัดทําและลงนามในรับสภาพหนี้ หรือหนังสือ    
รับสภาพความผิด ในกรณีที่ยังไม่ส่งพนักงานอัยการ
ดําเนินคด ี

 

  ๑๓. จัดทําและลงนามในสัญญาประนอมหนี้ ในกรณี   
ที่ยังไม่ส่งพนักงานอัยการดําเนินคดี 

 

  ๑4. งดการดําเนินคดีทายาทของผู้ค้ําประกัน ในกรณี  
ผู้ค้ําประกันสัญญาเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย      
กองทุนฯ เสียชีวิต 

 

  ๑๕. พิจารณาประนอมหนี้ร่วมกับพนักงานอัยการ 
จัดทําและลงนามในสัญญาประนอมหนี้ระหว่าง
ดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการ 

16.ลงนามในหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ชําระหนี้ตามสัญญา
ประนอมหนี้  หนังสือรับสภาพหนี้  หรือหนังสือ       
รับสภาพความผิด 
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  ๑7. พิจารณาลงนามในคําขอประนอมหนี้ภายหลังมีคําพิพากษา
 กับลูกหนี้ตามคําพิพากษา ในคดีกู้ยืมเงินกองทุนฯ รวมทั้ง
 จัดทําและลงนามในสัญญากรณีบุคคลอ่ืนประสงค์จะชําระหนี้
 แทนลูกหนี้ตามคําพิพากษาดังกล่าว 

 

  ๑8. ลงนามในหนังสือแจ้งลูกหนี้ตามคําพิพากษาชําระหนี้ตาม
 ตามคําพิพากษา 

 

  ๑๙. ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ในการสืบทรัพย์ของลูกหนี้
 ตามคําพิพากษาที่มีหมายบังคับคดีแล้ว 

 

  ๒๐. ดําเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาของ
ศาลจนเสร็จการ โดยให้มีอํานาจในการยึดและอายัดทรัพย์ รักษา
ทรัพย์ที่ยึด รับรู้การขายทอดตลาด ของดการขาย ถอนการยึด หรือ
การบังคับคดี รับรองการจ่ายเงิน มีสิทธิรับเงิน เอกสารหรือสิ่งของ
ต่างๆ ไปจากกรมบังคับคดี หรือเจ้าพนัก งานบังคับคดี และในการ
อ่ืนเกี่ยวกับการบังคับคดี 

21.อํานาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
ตามคําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 1599/2560 ลงวันที่ 1 
กันยายน 2560 ทัง้นี้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขตาม ผนวก ค. และ
ผนวก จ. 

 
 
 
 
 
 
-คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ที่1599/2560 
ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 

7. ผู้อํานวยการ
สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

1. จัดให้มีการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการข้าราชการพลเรือนสามญัและลูกจ้างประจํา ในสังกัด
สํานักงานคุมประพฤติซึ่งเป็นราชการบริหารสว่นภูมิภาค และสงักัด
ส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําสํานักงานคุมประพฤติฯ  ทุก
ตําแหน่ง 

- คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ 
731/๒๕๕2 ลงวันที่ 9 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕2 

  2. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําใน
สังกัดสํานักงานคุมประพฤติซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ
สังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําสํานักงานคุมประพฤติฯ  ทุก
ตําแหน่ง 

- คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ 
731/๒๕๕2 ลงวันที่ 9 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕2 

  3. การอนุมัติการจัดฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 
ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน 

-ระเบียบกระทรวง การคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมการจัดงานและการ
ประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2549 

  4. การอนุมัติการจัดงาน หรือการจ้างจัดการจัดงาน การเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน หรือการจ้างจัดงาน ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
ในทุกขั้นตอน 

-คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ 
๖๔๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน 2553  
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  5.การอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกกรมคุมประพฤติเป็นผู้
จัด ทั้งที่มีค่าลงทะเบียนและไม่มีค่าลงทะเบียน 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดการประชุมของทางราชการ 
พ.ศ.2524 

  6.การนํารถยนต์ส่วนกลางไปต่อทะเบียนรถ 
ตลอดจนการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ ๖๔๖/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

  7.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีลูกจ้าง 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรง 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการพ.ศ.
2537 ข้อ 5 วรรค 3 

  8.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีพนักงาน
ราชการ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรง 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
ข้อ 25 และ 26 

  9.การสอบสวนตามวิธีการที่ เห็นสมควรกรณี
พนักงานราชการ ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 

- คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ ๖๔๖/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๓ 

  10.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้นกรณีที่ทรัพย์สินของทางราชการได้รับ
ความเสียหาย 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 

  11 . การออกคํ า สั่ ง เ ลื่ อน เ งิ น เ ดื อน /ค่ า จ้ า ง 
ข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานราชการในสังกัด 

- คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ 731/
๒๕๕2 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.
๒๕๕2 

  12.การแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัด 

 

9. หัวหน้า
บ้านพกัเด็ก
และครอบครัว
จังหวัด 

1. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 
28/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2558 

 อุตรดิตถ์ 2. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทาง  
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  ราชการ พ.ศ.2524 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  3. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.2553 

 

  4. การพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.2555 

 

  5. การดําเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 

 

    
10. ผู้ปกครอง

นิคมสร้าง
ตนเองลําน้ํา
น่าน จังหวัด 

1. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 อุตรดิตถ์ 2. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.2524 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.2553 

4. การพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.
2555 

5. การดําเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 

- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ที่ 1351/2558 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2558 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 
ครม. 

11. ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธร 

1. การจัดกําลังตรวจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ - ระเบียบตํารวจไม่เกี่ยวกับคดี 
ลักษณะที่ 28 

 จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

2. การรายงานเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
จังหวัด เหตุอุกฉกรรจ์ที่เมื่อเกิดคดีเกิดขึ้นทุกครั้ง 
เหตุการณ์ที่ต้องรายงานด่าน และผลการปราบปราม
ยาเสพติดประจําเดือน 

 

  3. การส่ง ก.พ. 7 ของข้าราชการตํารวจและการ
ควบคุมกําลังตํารวจภายในจังหวัด 

 

  4.การวางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม - ระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดีที่ 
24 บทที่ 11 

  5. การโต้ตอบเกี่ยวกับการส่งข้าราชการตํารวจ/ 
ปรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยเหนือสั่ง
การ 

 

  6. การสั่งเรื่องราวแบบคําขอรับบําเหน็จ บํานาญ  
  7. การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ในกรณีตํารวจได้รับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

  8. การส่งคนวิกลจริตไปรักษายังโรงพยาบาล  
  9. การสั่งนายแพทย์ออกไปชันสูตรพลิกศพ  
  10. การเบิกจ่ายตอบรับอาวุธยุทธภัณฑ์เพ่ือซ่อมหรือ

เก็บยังกรมกองที่เป็นเจ้าหน้าที ่
 

  11. การเตือนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพิมพ์  
  12. การส่งบทประพันธ์และการแต่งกายเกี่ยวกับการ

อนุญาตมีมหรสพ (งิ้ว) ไปให้หน่วยเหนือตรวจสอบ 
 

  13. งานเกี่ยวกับประวัติ ตามประมวลระเบียบตํารวจ
ต่าง ๆ ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 10 

 

  14. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ  ตรา
ตามประมวลระเบียบตํารวจไม่เก่ียวกับคดีลักษณะ
ที่ 10 

 

  15. การส่งเรื่องราวแบบ ส. ขอรับบําเหน็จบํานาญ         
การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ในกรณีตํารวจได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 

  16. การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 

  17. การอนุญาตรถฉุกเฉิน รถในราชการทหาร หรือ
ตํารวจ หรือรถอ่ืนใช้ไฟสัญญาณวับวาม หรือใช้
เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอ่ืนใด 
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ล่าดับ ส่วนราชการ อ่านาจหน้าที่ท่ีมอบให้ปฏิบัติราชการแทน กฎหมาย ระเบียบ ค่าสั่ง มติ 
ครม. 

  18. ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ หรือก่ิง
อําเภอ รองผู้กํากับการหัวหน้าสถานีตํารวจภูธร 
กิ่งอําเภอ หรือตําบล  สารวัตร หัวหน้าสถานี
ตํารวจภูธรตําบล อนุมัติดําเนินการทุกขั้นตอน
เกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้าง ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่
เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ยกเว้น
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 
 

..........................................
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ผนวก ฉ.  
ผู้วาราชการจังหวัดมอบอํานาจให้นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติ

ราชการ หรือดําเนินการอื่น ๆ  
(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่  4175/๒๕60 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60) 

 
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้รับมอบอ่านาจ 
อ่านาจหน้าที่ที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
หนังสือสั่งการที่ให้อ่านาจ 

นายอําเภอทุกอําเภอ ๑. การอนุญาตการลาทุกประเภทของข้าราชการภายใน
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออยู่ตามตารางที่
กําหนดไว้ท้ายระเบียบ ยกเว้นการลา ของนายอําเภอ 

-ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ.2535 

 ๒. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างออกนอกเขต
จังหวัด ยกเว้น นายอําเภอ 

 

 ๓. อนุมัติการเดินทางไปราชการ และการอนุญาตให้ใช้
รถยนต์ส่วนกลาง ไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด 
รวมทั้งมอบอํานาจให้สาธารณสุขอําเภอ และหัวหน้า
สถานีอนามัย มีอํานาจอนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์ 
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยรถจักรยานยนต์พ.ศ.๒๕๒4 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๕ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๔.การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมาปฏิบัติ
ราชการนอกเวลา และวันหยุดราชการ 

- ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าอาหารทําการนอกเวลา ราชการ 
พ.ศ.๒๕๑๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๒๓ 

 ๕. การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝุายปกครองในระดับ
อําเภอ  

- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยระเบียบการดําเนิน คดีอาญา
บางประเภทในจังหวัดอ่ืน นอกจาก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๐ ข้อ ๓
(๒) 

 ๖. การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานัก
ทะเบียนในท้องที่ห่างไกล 

- กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความ ใน 
พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.
๒๕๗๘ 

 ๗. การอนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่ศึกษา - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการพานักเรียนและ นักศึกษาไป
นอกสถานที่ พ.ศ.๒๕๒๙ ข้อ ๕(๒) 
ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๒๙ 

 ๘. การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ หรือ
สาธารณภัย 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่อง 
จากเหตุพิเศษหรือสาธารณภัย ลง 



89 
 

 
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้รับมอบอ่านาจ 
อ่านาจหน้าที่ที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

ระเบียบ ค่าสั่ง มติ ครม. 
หนังสือสั่งการที่ให้อ่านาจ 

    วันที่ 30 มี.ค. ๒๕๓๐ 
 9. การดําเนินการตามมาตรการในการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

- คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

 10. การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  
10.๑ การดําเนินการและสั่งการกรณีพัสดุชํารุด 

เสื่อมสภาพสูญหาย หรือไม่จําเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป  

     10.๒ การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 
10.๓ การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และ

หัวหน้าหน่วยพัสดุ ประจําส่วนราชการ 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕60  

 
 
 

 
....................................
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ผนวก ช. 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ ตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

(แนบท้ายคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 4175/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕60) 
 …………………………….  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖  
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52  
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๖  
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ

สมาชิก สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕55  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
๑. งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับผิดชอบกํากับ

ดูแลกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง  
๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับมอบพัสดุ หรือสิทธิเกี่ยวกับพัสดุที่มีผู้อุทิศ

ให ้โดยมีเงื่อนไข  
๑.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็น

กรรมการ เกี่ยวกับการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง  
๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็น

กรรมการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
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๑.๔ พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

๑.5 พิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาท้องถิ่น ใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

๑.6 พิจารณาอนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
ลาปุวย ลากิจส่วนตัวและการลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน และการลาเข้ารับเตรียมพล  

๑.7 พิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๑.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม ตามมาตรา ๕๕ แห่งพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑.9 การสั่งขยายเวลาดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด กรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาตามที่
กําหนดใน วรรคหนึ่ง ตามข้อ ๓ วรรคสอง แห่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

๑.๑0 การกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริการส่วนจังหวัด ตาม
มาตรา ๒๒ แห่งพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๑.๑1 พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้ใบรับรองเป็นใบสําคัญคู่จ่ายกรณี 
ใบเสร็จรับเงินสูญหายและไม่อาจขอ สําเนาใบเสร็จรับเงินได้  

๑.๑2 พิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีทําการตรวจสอบบัญชีการเงินเป็นการภายใน  
๑.๑3 พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด แลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงิน

เพ่ิมเติม  
๑.๑4 พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าใน การเช่า

สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
๑.๑5 พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งค่าบริการอ่ืน

ที่ม ีราคาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
๑.๑6 พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จําหน่ายพัสดุที่มี ราคารวมกันเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาทที่สูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบหรือมีตัวผู้รับผิดชอบ แต่ไม่สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์
เรื่องความ รับผิดชอบทางแพ่ง หรือพัสดุอยู่ แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๑๕๐  

๑.๑7 พิจารณาอนุมัติให้บุคคลใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่เกิน ๓ ปี  

๑.18 พิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่เช่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นํา
สิทธิ การเช่าไปก่อหนี้ผูกพันใด ๆ  

๑.๑9 พิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญและบําเหน็จตกทอด  
๑.๒0 ลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยกเว้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนอํานาจไว้ 
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๑.๒1 พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น  และ 
ประธานสภาท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

๑.๒2 พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
๑.๒3 พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม  

หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๑๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
๑.๒4 พิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๒5 พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิ

ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามระเบียบข้อ ๑๕๕ 

1.26 พิจารณาอนุมัติร่างประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะ ที่มี
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย 
เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.27 การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 73 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 629 ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การมอบอํานาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน) 

1.28 รับใบลาออกของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

๒. งานของเทศบาล มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบกํากับดูแลกลุ่มภารกิจด้าน
ความมั่นคง 

๒.๑. การกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือก
ประธานสภาและ รองประธานสภา รวมทั้งการเปิดประชุมสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 

๒.2 พิจารณาเรียกประชุมวิสามัญ และการขยายเวลาการประชุมสามัญและวิสามัญของ
เทศบาลเมือง ตามมาตรา ๒๔ และ ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. 
๒๕52  

๒.3 แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลของเทศบาลเมือง  ตามมาตรา 
๒๐ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑3) พ.ศ.๒๕52  

๒.4 พิจารณาดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐ (๒) ๓๖, ๑๐๒  

๒.5 พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลรับมอบพัสดุหรือสิทธิเกี่ยวกับพัสดุโดยมีเงื่อนไข  
๒.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นกรรมการเกี่ยวกับการ

จัดซื้อ จัดจ้าง  
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๒.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นกรรมการดําเนินการจ้าง  
ออกแบบ และควบคุมงาน  

๒.8 พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินเพ่ิม  
๒.9 พิจารณาอนุมัติให้พนักงานเทศบาลไปต่างประเทศในระหว่างการลา หรือระหว่างการหยุด

ราชการ  
๒.๑0 พิจารณาอนุญาตให้ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ลาไปต่างประเทศ 

(เฉพาะเทศบาลเมือง)  
2.11 พิจารณาอนุญาตให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ

สมาชิกสภาท้องถิ่น ลาไปต่างประเทศ (เฉพาะเทศบาลตําบล) 
 ๒.๑2 พิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นลาปุวย , ลากิจส่วนตัว และ 

การลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร และลาเข้ารับการเตรียมพล (เฉพาะเทศบาลเมือง) 
๒.๑3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีที่สภาเทศบาล  เมือง 

ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ตามมาตรา ๖๒ ตรีแห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52  

๒.๑4 การพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศของผู้บริหารเทศบาลตําบลและ
ประธานสภาเทศบาลตําบล 

๒.๑5 พิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการ กรณีเทศบาลเมือง  

๒.๑6 พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะเทศบาล
เมือง)  

๒.๑7 อนุมัติให้เทศบาลทํากิจการนอกเขตเทศบาลเมือง ตามมาตรา ๕๗ ทวิ แห่ง พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52  

๒.๑8 การสั่งขยายเวลาดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเทศบาลเมือง กรณี
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาตามที่  กําหนด
ในวรรคหนึ่ง ตามข้อ ๓ วรรคสอง แห่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

๒.19 รับหนังสือลาออกของนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา
เทศบาล ตาม มาตรา 19(3) มาตรา 20 ทวิ (1) และมาตรา 48 ปัญจทศ (3) แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  

๒.๒0 พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลใช้ใบรับรองเป็นใบสําคัญคู่จ่ายกรณีที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
และ ไม่อาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินได้  

๒.๒1 พิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีตรวจสอบบัญชีการเงินของเทศบาลไม่เกิน ๓ ปี  
๒.๒2 พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลเช่าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งค่าบริการอ่ืนที่เกินเดือนละ 

๒๐,๐๐๐ บาท  
๒.๒3 พิจารณาอนุมัติให้บุคคลใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลไม่เกิน ๓ ป ี 
๒.๒4 พิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่เช่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของเทศบาลนําสิทธิการเช่าไป       

ก่อหนี้ผูกพันใด ๆ  
๒.๒5 พิจารณาอนุมัติให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลมีกําหนด ๓ ปี 
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๒.26 พิจารณาการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ  
๒.๒7 พิจารณาอนุญาตให้พนักงานเทศบาลลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์  
๒.๒8 พิจารณายื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จบํานาญ ซึ่งมี

อายุ จะครบหกปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป  
๒.29 พิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญและบําเหน็จตกทอด  
๒.๓0 พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งพิจารณาขยายเวลาการ 

สอบสวน และสั่งการเมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวน  
๒.๓1 พิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปี ร่วมกับนายกเทศมนตรี ผู้ตรวจการสถานธนานุ

บาล และ ผู้จัดการสถานธนานุบาล  
๒.๓2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทําลายต้นขั้วใบรับจํานําและใบเสร็จรับเงิน 

ของสถานธนานุบาลที่สมควรทําลาย  
๒.๓3 การลงนามในหนังสือส่งตัวพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้ง 

การสั่งการตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
๒.๓4 พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
๒.๓5 ลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของสมาชิกสภาเทศบาล 
๒.๓6 พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหาร ประปาหมู่บ้านแห่งนั้นไปพลางก่อน  

๒.๓7 พิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหรือประกาศเกียรติคุณแก่ 
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  

๒.38 พิจารณาสั่งจ่ายเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญ
ประจําการที่ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙ , อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒.39 พิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  

๒.๔0 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๙ (๒)  

๒.๔1 พิจารณาอนุมัติให้บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕๕  

๒.๔2 พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๑๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘  

๒.๔3 พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  
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๒.๔4 พิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
นอกเหนือจาก หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว 
๓๘๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ 

๒.๔5 พิจารณาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณนอกเหนือจาก ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๔๒๐๓ ลงวันที่ 
๔ ตุลาคม ๒๕๓๙  

๒.46 พิจารณาอนุมัติให้ ผู้จัดการสถานธนานุบาลหรือผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล รับ
จํานําทรัพย์ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน 
จ.ส.ท. กรมการปกครองว่าด้วยการรับจํานําของสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๔.๕  

๒.47 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งโดยไม่ต้องรอฟังผลใน
คดีอาญา หรือวินัยตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖๒  

๒.48 พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลจ่ายเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ  

๒.49 พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออก
จากราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญ
ประจําการ ที่ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

2.50 พิจารณาอนุมัติร่างประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มี
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย 
เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.51 การให้ความเห็นชอบให้กู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1512 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการ สถานธนานุบาลของเทศบาล  

2.52 การให้ความเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามหนังสือสํานักงาน 
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 003 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เพ่ือดําเนินกิจการอ่ืน เกี่ยวกับ
ระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู้และการพิจารณาฐานะการคลัง  

2.53 การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้กู้เงินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 66(6) และมาตรา 
66 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2498 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 629 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การ
มอบ อํานาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน)  

 

3.งานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
๓.๑ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกํากับดูแลกลุ่มภารกิจด้านการบริหาร

จัดการ 
3.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ฯลฯ ไปดํารงตําแหน่ง หรือ

ปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลชั่วคราว  
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3.๑.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งข้าราชการระดับ
จังหวัด เป็นกรรมการเก่ียวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง  

๓.๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งราชการระดับ
จังหวัดเป็น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  

๓.๑.๔ พิจารณาสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง กรณีนายองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้ง ในกรณีสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ตามมาตรา ๘๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  

๓.๑.๕ พิจารณาให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตาม 
มาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติตามข้อ ๘๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การ บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓.๑.๖ พิจารณาสั่งให้สมาชิก องค์การบริหารส่วนตําบล พ้นจากตําแหน่งกรณีบกพร่อง
ทางความประพฤต ิ 

๓.๑.๗ พิจารณาคําชี้แจงข้อทักท้วงสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  

๓.๑.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ที่กําหนด วัตถุประสงค์, อุดหนุนเฉพาะกิจ  

๓.๑.๙ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การชดใช้กรณีมีผู้ยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ไปแต่ชํารุดเสียหาย  

๓.๑.๑๐ พิจารณากําหนดตัวอย่างบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุของ องค์การบริหารส่วน
ตําบล  

๓.๑.๑๑ ลงนามในหนังสือส่งตัวพนักงานส่วนตําบลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
รวมทั้ง การสั่งการ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  

3.๑.๑๒ พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  
๓.๑.๑3 พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 16 แห่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหาร ประปาหมู่บ้านแห่งนั้นไปพลางก่อน  

๓.๑.๑4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒๙ (๒)  

๓.๑.๑5 พิจารณาอนุมัติให้บุคคลได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
ข้อ 155  
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3.1.16 พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับ
บํานาญ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 2158 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2548  

3.1.17 พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  

๓.๑.18 พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลใช้แบบแปลนก่อสร้างที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลนอกเหนือจากแบบแปลนมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามหนังสือ
กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ ว ๓๑๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐  

๓.๑.19 พิจารณาอนุมัติสั่ งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญ
ประจําการที่ออกจากราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๐๙  

3.๑.๒0 พิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  

3.1.21 พิจารณาอนุมัติการปรับเกลี่ยงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

3.1.22 พิจารณาอนุมัติร่างประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้
ยานพาหนะที่มี น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้
ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

๓.๒ มอบอํานาจให้นายอําเภอ  
3.๒.๑ พิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตําบล เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกิน เดือน

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
๓.๒.๒ พิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น เดินทางไปราชการ

ภายในประเทศ ของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
๓.๒.๓ รับทราบการเสนอขออนุมัติสภาเทศบาลตําบล กรณีคณะผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถ 

เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ทันภายในกําหนดเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม )  
๓.๒.๔ พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลตําบลในเขตพ้ืนที่ขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓.๒.๕ การพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญ และการขยายเวลาการประชุมสามัญและวิสามัญของ

เทศบาลตําบล ตามมาตรา ๒๔ และ ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) 
พ.ศ. ๒๕52  

๓.๒.๖ การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลตําบล ตามมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52  

๓.๒.๗ อนุมัติให้เทศบาลทํากิจการนอกเขตของเทศบาลตําบล ตามมาตรา ๕๗ ทวิ แห่ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52  

๓.๒.๘ การสั่งขยายเวลาดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เทศบาลตําบล กรณีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  
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ในระยะเวลาตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ตามข้อ ๓ วรรคสอง แห่งหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

3.2.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเทศบาลตําบล
ในฐานะผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจาก
กระทําละเมิดต่อหน่วยงาน กรณีนายกเทศมนตรีตําบลเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  

๓.๒.10 พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ  
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่เป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม  

๓.๒.๑1 พิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่นใช้พาหนะส่วนตัวเดินทาง
ไปราชการ กรณีเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล  

๓.๒.๑2 พิจารณาอนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ลาไปต่างประเทศ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง)  

๓.๒.๑3 พิจารณาอนุญาตให้พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล ไปต่างประเทศในระหว่าง
การลา หรือระหว่างวันหยุดราชการ (กรณีเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล) 

3.2.14 การลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ในพ้ืนที่ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 6 (๑๔) (กรณี
องค์การบริหารส่วนตําบล) 

3.2.15 พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลขอดําเนินกิจการนอกเขต
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืนในเขตพ้ืนที่อําเภอเดียวกัน 

3.2.16 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน (กรณีเทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน พ.ศ.2530 ข้อ 6,8,10 และ 11 

3.2.17 การพิจารณาอนุมัติทําลายต้นขั้วรับจํานํา และใบเสร็จรับเงินของสถานธนานุบาล 
(กรณีเทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล) 

3.2.18 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ (ยกเว้นร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม) ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

3.2.19 การเรียกประชุมและปิดการประชุมสภาเทศบาลกรณีไม่มีประธานสภา หรือ
ประธานสภาไม่เรียกประชุม 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติราชการซึ่งหน่วยงานราชการภายในจังหวัดมีความจําเป็นต้องลงพ้ืนที่ในเขต
อําเภอ ให้ส่วนราชการประจําจังหวัดแจ้งให้นายอําเภอทราบทุกกรณ ี

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

 
 

 

อบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทุกกรณีเต็มอํานาจของผ 


