คําสัง่ จังหวัดสุโขทัย ที่ 2218 /2560
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
เรื่อง
มอบอํานาจให%รองผู%ว(าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหน%าส(วนราชการ ประจําจังหวัด
หัวหน%าส(วนราชการบริหารส(วนกลางทีป่ ฏิบตั ิงาน
ประจําในจังหวัด และนายอําเภอ
ปฏิบตั ิราชการแทนผู%ว(าราชการจังหวัด
****************
สํานักงานจังหวัดสุโขทัย
กลุ(มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร/โทรสาร. 055-611619 , มท. 22926

คําสั่งจังหวัดสุโขทัย
ที่ 2218/2560
เรื่อง มอบอํานาจให"รองผู"ว%าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัด
หัวหน"าส%วนราชการบริหารส%วนกลางที่ปฏิบัติงานประจําในจังหวัด และนายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู"ว%าราชการจังหวัด
-------------------------------------ตามที่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ได" มี คํ า สั่ ง มอบอํ า นาจให" ร องผู" ว% า ราชการจั ง หวั ด ปลั ด จั ง หวั ด หั ว หน" า
ส%วนราชการประจําจังหวัด หั วหน"าส% วนราชการบริ หารส%วนกลางที่ ปฏิบัติงานประจําในจั งหวัด และนายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู"ว%าราชการจังหวัด นั้น
เนื่องจากได"มีพระราชโองการโปรดเกล"าฯ แต% งตั้งนายพิ พัฒน6 เอกภาพั นธ6 ผู"ว%าราชการจั งหวั ด
สุ โ ขทั ย ตั้ ง แต% วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 และกระทรวงมหาดไทย ได" มี คํา สั่ ง แต% งตั้ ง ข" า ราชการให" ดํ า รงตํ า แหน% ง
รองผู"ว%าราชการจังหวัดสุโขทัย จํานวน 2 ท%าน ตลอดจนมีการแต%งตั้งหัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัดสุโขทัย
เพื่ อให" การบริห ารราชการของจั งหวั ด สุโ ขทัย เป8น ไปด" ว ยความเรีย บร"อย และเพื่ อปรั บปรุ งการ
มอบอํานาจให"สมบูรณ6และเป8นป:จจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 57
แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว%าด"วยการ
มอบอํ า นาจ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎี ก าว% า ด" ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ% ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
พ.ศ. 2551 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วย
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่ แก" ไขเพิ่ มเติ ม พระราชบั ญญั ติการจัดซื้ อจั ดจ" างและการบริหารพัสดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ยบสํานักนายก
รัฐมนตรีว%าด"วยการพัสดุด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6 พ.ศ. 2549 จึงให"ยกเลิกคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ดังนี้
1. ยกเลิกคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2063/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559
2. ยกเลิกคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2629/2559 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
3. ยกเลิกคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1727/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
ส(วนที่ 1 การกําหนดลักษณะงาน
การกําหนดลั กษณะงานของจังหวั ดสุ โขทัย เพื่ อประโยชน6ในการบริห ารราชการจึ งได"พิจารณา
กําหนดลักษณะงานออกเป8น 4 กลุ%มภารกิจ ได"แก% กลุ(มภารกิจด%านความมั่นคง กลุ(มภารกิจด%านสังคม กลุ(มภารกิจ
ด%านการบริหารจัดการ และกลุ(มภารกิจด%านเศรษฐกิจ โดยกําหนดลักษณะงานและหน%วยงานที่มีภารกิจหลักอยู%ใน
กลุ%มภารกิจที่กําหนด ดังนี้

/1. กลุ%มภารกิจ…

-2รองผู%ว(าราชการจังหวัด (นายชัชพงศ< เอมะสุวรรณ)
กลุ(มภารกิจด%านความมั่นคง
- ที่ทําการปกครองจังหวัด
- สํานักงานจังหวัด
- สนง.คลังจังหวัด
- สนง.โยธาธิการและผังเมือง
- สนง.ปJองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
- สนง.ที่ดินจังหวัด
- เรือนจําจังหวัด
- เรือนจําอําเภอสวรรคโลก
- สนง.คุมประพฤติจังหวัด
- สนง.บังคับคดีจังหวัด
- กอ.รมน.จว.
- สนง.สัสดีจังหวัด
- กองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัด
- กองกํากับการ 6
กองบังคับการฝLกพิเศษ
- สนง.อัยการจังหวัด
- สนง.อัยการจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
- สนง.อัยการประจําศาล
จังหวัดสวรรคโลก
- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมจังหวัด
- ศูนย6บริหารการทะเบียน
ภาค 6 สาขาสุโขทัย
- เขตรักษาพันธุ6สัตว6ปMาถ้ํา
เจ"าราม
- สถานีเพาะชํากล"าไม"
สุโขทัย
- สถานีควบคุมไฟปMา
สุโขทัย
- อุทยานแห%งชาติ
รามคําแหง

กลุ(มภารกิจด%านสังคม
- สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- แขวงทางหลวงสุโขทัย
- แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
- สนง.การท%องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
- โครงการชลประทานสุโขทัย
- สนง.ขนส%งจังหวัด
- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- สนง.สรรพสามิตพื้นที่
- สนง.ธนารักษ6พื้นที่
- สนง.พัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย6จังหวัด
- สถานพินิจและคุ"มครอง
เด็กและเยาวชน
- ศูนย6คุ"มครองคนไร"ที่พึ่ง
- บ"านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัด
- สนง.ศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร6สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร6
ศรีสัชนาลัย
- พิพิธภัณฑสถานแห%งชาติ
รามคําแหง
- พิพิธภัณฑสถานแห%งชาติ
สวรรควรนายก
- วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
และเขต 2
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38
- ศูนย6การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด
- วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

รองผู%ว(าราชการจังหวัด (นายศรัทธา คชพลายุกต<)
กลุ(มภารกิจด%านเศรษฐกิจ กลุ(มภารกิจด%านการบริหาร
จัดการ
- สนง.ส%งเสริมการปกครอง
- สนง.พลังงานจังหวัด
ท"องถิ่นจังหวัด
- สนง.พาณิชย6จังหวัด
- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด - สนง.แรงงานจังหวัด
- สนง.เกษตรและสหกรณ6 - สนง.สวัสดิการและ
จังหวัด
คุ"มครองแรงงานจังหวัด
- สนง.เกษตรจังหวัด
- สนง.จัดหางานจังหวัด
- สนง.ประมงจังหวัดสุโขทัย - สนง.ประกันสังคมจังหวัด
- สนง.สหกรณ6จังหวัด
- สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- สนง.ปศุสัตว6จังหวัด
- สนง.พระพุทธศาสนา
- สนง.การค"าภายในจังหวัด จังหวัด
- สนง.พัฒนาธุรกิจการค"า - สนง.สถิติจังหวัด
จังหวัด
- สนง.ส%งเสริมการศึกษา
- สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ6
นอกระบบและการศึกษา
- สนง.ก%อสร"างชลประทาน
ตามอัธยาศัย
ที่ 4 กองพัฒนาแหล%งน้ํา - ศูนย6พัฒนาฝRมือแรงงาน
ขนาดกลางจังหวัด
จังหวัด
สุโขทัย
- สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
- โครงการส%งน้ําและ
- สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
บํารุงรักษาสุโขทัย
- สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- ศูนย6เมล็ดพันธุ6ข"าวสุโขทัย และโรงพยาบาลในสังกัด
- ศูนย6วิจัยและพัฒนาการ
ทุกแห%ง
เกษตรสุโขทัย
- สนง.ประชาสัมพันธ6
- ศูนย6วิจัยและพัฒนาการ
จังหวัด
เพาะเลี้ยงสัตว6น้ําจืด
- สถานีวิทยุกระจายเสียง
สุโขทัย
แห%งประเทศไทย
- สถานีพัฒนาอาหารสัตว6
จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย
- สนง.สรรพากรพื้นที่
- สนง. คณะกรรมการ
- สถาบันการพลศึกษา
กํากับและส%งเสริมการ
วิทยาเขตสุโขทัย
ประกอบธุรกิจประกันภัย - ที่ทําการสื่อสาร
จังหวัดสุโขทัย
โทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณีย6
- ส%วนปฏิบัติการจังหวัด

/- อุทยานแห%งชาติ...

-3รองผู%ว(าราชการจังหวัด (นายชัชพงศ< เอมะสุวรรณ)
กลุ(มภารกิจด%านความมั่นคง

กลุ(มภารกิจด%านสังคม

- อุทยานแห%งชาติศรีสัชนาลัย
- สนง. อนุรักษ6และพัฒนา
สวนปMาสุโขทัย
- สวนพฤกษศาสตร6พระแม%ย%า
จังหวัด
- อบจ.
- เทศบาล
- อบต.

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุโขทัย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
- วิทยาลัยสารพัดช%างสุโขทัย
- สนง.การเคหะชุมชน

2 พื้นที่ ดังนี้

รองผู%ว(าราชการจังหวัด (นายศรัทธา คชพลายุกต<)
กลุ(มภารกิจด%านเศรษฐกิจ กลุ(มภารกิจด%านการบริหาร
จัดการ
- การไฟฟJาส%วนภูมิภาค
- บริษัท ทศท. คอร6ปอร6
จังหวัด
เรชั่นจํากัด (มหาชน)
- การไฟฟJาส%วนภูมิภาค
- ธ.ออมสิน จํากัด
อําเภอสวรรคโลก
- ธ.กรุงไทย จํากัด
- สนง.ประปาสุโขทัย
(มหาชน)
- สนง.ประปาสวรรคโลก
- ธ.ก.ส.จังหวัด
- การยางแห%งประเทศไทย - สนง.การกีฬาแห%ง
สาขาสุโขทัย
ประเทศไทย จังหวัด
- สนง.องค6การส%งเสริม
- การท%องเที่ยวแห%ง
กิจการโคนมแห%ง
ประเทศ
ประเทศไทย ภาคเหนือ
ไทย สํานักงานสุโขทัย
ตอนล%าง
- อพท.4

ส(วนที่ 2 การกําหนดพื้นที่
กําหนดพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ตามสภาพภูมิศาสตร6 เพื่อประโยชน6ในการบริหารราชการออกเป8น

พื้นที่ 1 กําหนดให" นายชัชพงศ6 เอมะสุวรรณ รอง ผวจ. ดูแลรับผิดชอบการบริหารราชการในพื้นที่
อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอกงไกรลาศ อําเภอคีรีมาศ อําเภอบ"านด%านลานหอย
พื้นที่ 2 กําหนดให" นายศรัทธา คชพลายุกต6 รอง ผวจ. ดูแลรับผิดชอบการบริหารราชการในพื้นที่
อําเภอศรีสําโรง อําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีนคร อําเภอทุ%งเสลี่ยม
ส(วนที่ 3 อํานาจเฉพาะของผู%ว(าราชการจังหวัดสุโขทัย
3.1 งานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ระบุไว"ว%าเป8นอํานาจของ
ผู"ว%าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ
3.2 กํากับดูแล แผนงาน/โครงการ ทุกหมวดรายจ%าย และทุกวงเงิน ได"แก%
(1) งบพัฒนาจังหวัด/กลุ%มจังหวัด
(2) งบแก"ไขป:ญหาความเดือดร"อนเร%งด%วนของประชาชน
(3) งบจากสํานักนายกรัฐมนตรี
(4) งบกลาง กรณีฉุกเฉินและจําเป8นเร%งด%วน รายการเงินสํารองจ%าย
(5) งบประมาณที่เกี่ยวข"องกับการปJองกันและแก"ไขป:ญหายาเสพติด
(6) งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค6กรปกครองส%วนท"องถิ่น (ซึ่งไม%ขัดแย"งกับการ มอบอํานาจ
จากกระทรวง กรม)
3.3 งานอื่นๆ ที่ไม%ได"ระบุไว"ว%ามอบอํานาจให"รองผู"ว%าราชการจังหวัด หรือหัวหน"าส%วนราชการประจํา
จังหวัดมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนผู"ว%าราชการจังหวัด
ส(วนที่ 4 การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว(าด%วยการพัสดุ พ.ศ 2535 และที่แก%ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ%างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การมอบอํ า นาจให" ร องผู" ว% า ราชการจั ง หวั ด ปลั ด จั ง หวั ด หั ว หน" า ส% ว นราชการ นายอํ า เภอ
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู"อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดํา เนิน การตาม
ระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรีว%า ด"ว ยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แ ก"ไ ขเพิ่ม เติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได"มอบอํานาจการปฏิบัติทุกขั้นตอนภายในวงเงินที่ได"รับมอบ ดังนี้
/4.1 มอบอํานาจ…

-44.1 มอบอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วยการพัสดุ
พ.ศ 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม ให"แก%ผู"ดํารงตําแหน%ง (ยกเว"นงบประมาณที่ ผวจ.สงวนไว") ดังนี้ (กรณีอาศัยอํานาจ
ตามบทเฉพาะกาล ของ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยไม%ขัดหรือแย"งกับ
พ.ร.บ. ดังกล%าว)
ผู%ได%รับมอบอํานาจ
รองผู"ว%าราชการจังหวัด
(นายชัชพงศ6 เอมะสุวรรณ และ
นายศรัทธา คชพลายุกต6)
ปลัดจังหวัด และหัวหน"าส%วนราชการ
ประจําจังหวัด
หัวหน"าส%วนราชการบริหารส%วนกลาง
ที่ปฏิบัติงานประจําในจังหวัด
นายอําเภอ

วงเงินที่ได%รับมอบอํานาจ
เต็มวงเงิน

หมายเหตุ
ทุกส%วนราชการที่กํากับดูแล
ยกเว"นวิธีพิเศษ

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีพิเศษ

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีพิเศษ

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

สาธารณสุขอําเภอ

ไม%เกิน 1,000,000 บาท

ทุกส%วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส%วนภูมิภาค ประจําอําเภอ
ยกเว"นวิธีพิเศษ
ยกเว"นวิธีพิเศษ

หัวหน"าสถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ส%งเสริมสุขภาพตําบล
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย/
โรงพยาบาลศรีสังวร
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
ทุกโรงพยาบาล

ไม%เกิน 500,000 บาท

ยกเว"นวิธีพิเศษ

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีพิเศษ

ไม%เกิน 1,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีพิเศษ

4.2 มอบอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ"างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ให"แก%ผู"ดํารงตําแหน%ง (ยกเว"นงบประมาณที่ ผวจ. สงวนไว") ดังนี้
ผู%ได%รับมอบอํานาจ
รองผู"ว%าราชการจังหวัด
(นายชัชพงศ6 เอมะสุวรรณ)
รองผู"ว%าราชการจังหวัด
(นายชัชพงศ6 เอมะสุวรรณ และ
นายศรัทธา คชพลายุกต6)
ปลัดจังหวัด และหัวหน"าส%วนราชการ
ประจําจังหวัด
หัวหน"าส%วนราชการบริหารส%วนกลาง
ที่ปฏิบัติงานประจําในจังหวัด

วงเงินที่ได%รับมอบอํานาจ
วิธีการคัดเลือก เต็มวงเงิน

หมายเหตุ
ทุกส%วนราชการ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
และวิธีเฉพาะเจาะจง เต็มวงเงิน

ทุกส%วนราชการที่กํากับดูแล

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีคัดเลือก

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีคัดเลือก

/นายอําเภอ...

-5ผู%ได%รับมอบอํานาจ
นายอําเภอ

วงเงินที่ได%รับมอบอํานาจ
ไม%เกิน 4,000,000 บาท

สาธารณสุขอําเภอ

ไม%เกิน 1,000,000 บาท

หมายเหตุ
ทุกส%วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส%วนภูมิภาค ประจําอําเภอ
ยกเว"นวิธีคัดเลือก
ยกเว"นวิธีคัดเลือก

หัวหน"าสถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ส%งเสริมสุขภาพตําบล
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย/
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ผู"อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
ทุกโรงพยาบาล

ไม%เกิน 500,000 บาท

ยกเว"นวิธีคัดเลือก

ไม%เกิน 4,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีคัดเลือก

ไม%เกิน 1,000,000 บาท

ยกเว"นวิธีคัดเลือก

ส(วนที่ 5 มอบอํานาจให%รองผู%ว(าราชการจังหวัด และหัวหน%าส(วนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน รวมทั้งมอบอํานาจให%รองผู%ว(าราชการจังหวัดกํากับดูแลการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้
5.1 การมอบอํานาจให"รองผู"ว%าราชการจังหวัด
5.1.1 นายชัชพงศ< เอมะสุวรรณ รองผู%ว(าราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู"ว%าราชการจังหวัด ในกลุ%มภารกิจด"านความมั่นคงและกลุ%มภารกิจด"านสังคม ในการกํากับการบริหารราชการและ
การสั่งปฏิบัติราชการหน%วยงานต%างๆ
5.1.2 นายศรัทธา คชพลายุกต< รองผู%ว(าราชการจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติราชการแทน
ผู"ว%าราชการจังหวัด ในกลุ%มภารกิจด"านการบริหารจัดการและกลุ%มภารกิจด"านเศรษฐกิจ ในการกํากับการบริหาร
ราชการและการสั่งปฏิบัติราชการหน%วยงานต%างๆ
5.1.3 มอบอํ านาจให" ร องผู" ว% าราชการจั งหวั ด มี อํานาจในการสั่ ง การอนุ ญาต การอนุ มัติ
การปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการอื่นตาม ผนวก ก
งานที่หัวหน"าส%วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบอํานาจให"ผู"ว%าราชการ
จังหวัด (ยกเว"นงานบริหารงานบุคคล ข"าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ"าง) ซึ่งมิได"ห"ามการมอบหมายอํานาจต%อไว"
และในคําสั่งนี้ไม%ได"ระบุไว"ว%าเป8นอํานาจเฉพาะของผู"ว%าราชการจังหวัดและผู"ว%าราชการจังหวัดไม%ได"มอบอํานาจให"
หัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ให"ถือว%ามอบอํานาจให"รองผู"ว%าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
5.1.4 มอบอํานาจให"หัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นเฉพาะงานราชการที่กําหนดไว"ตามคําสั่งนี้ ยกเว"น
งานราชการที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข"องกับงานราชการของส%วนราชการนั้นๆ กําหนดไว"ว%าเป8นอํานาจหน"าที่
ของส% ว นราชการนั้ น ๆ ต" องปฏิ บั ติ เ ป8 น การเฉพาะ และงานราชการตามผนวก ข และการปฏิ บั ติ ร าชการตามที่
ผู"ว%าราชการจังหวัดจะมอบหมายเป8นอย%างอื่น
5.1.5 มอบอํานาจให"นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอื่นๆ ตามผนวก ค
5.1.6 ในกรณีที่มีการประชุมของคณะกรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการซึ่งมีผู"ว%าราชการ
จังหวัดเป8นประธานกรรมการ แต%ได"มอบรองผู"ว%าราชการจังหวัดหรือหัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัดคนหนึ่งคนใด
เป8นประธานที่ประชุมแทน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล"วให"ส%วนราชการเจ"าของเรื่องเสนอรายงานการ ประชุมหรือ
สรุปสาระสําคัญและผลการประชุมในครั้งนั้นๆ ให"ผู"ว%าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว
/5.2 การปฏิบัติราชการ...

-65.2 การปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจให"ถือปฏิบัติดังนี้
5.2.1 การมอบอํานาจของผู"ว%าราชการจังหวัด เป8นการมอบอํานาจให"เฉพาะตัวผู"ดํารงตําแหน%ง
หรือผู"รักษาราชการแทนเท%านั้น ผู"รับมอบจะมอบอํานาจต%อไม%ได" เมื่อได"มีการลงนามปฏิบัติราชการแทนตามที่ได"รับ
มอบหมายแล"ว ให"นําเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดทราบทุก 15 วัน กรณีเป8นงานนโยบาย หรือข"อราชการสําคัญของ
รัฐบาล หรือจังหวัด ให"นําเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดทราบทันที
5.2.2 กรณีที่ผู"ว%าราชการจังหวัดไม%อยู% เรื่องใดที่ผู"รักษาราชการแทนได"อนุมัติ อนุญาต ให"ความเห็น
หรือวินิจฉัยสั่งการไปแล"ว ถ"าเป8นเรื่องนโยบายหรือเรื่องสําคัญที่ผู"ว%าราชการจังหวัดควรทราบ ให"นําเสนอผู"ว%าราชการจังหวัด
ทราบในโอกาสแรกที่กระทําได"หรือโทรศัพท6แจ"งทันที
5.2.3 อํานาจการกํากับดูแลในกระทรวงและกลุ%มงานหลักที่มอบให" รองผู"ว%าราชการจังหวัด
รับผิดชอบ ตามผนวก ก , ข ให"กํากับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ การบริหารจัดการ การกํากับดูแลการจัดทําแผน
การปฏิบัติตามแผน การติดตามการประเมินผลลัพธ6และผลสัมฤทธิ์ และการประชาสัมพันธ6 ยกเว"นในส%วนที่เป8น
หลักการสําคัญต"องเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดเพื่อทราบหรือสั่งการก%อน อนึ่ง ภารกิจของกลุ%มงานของราชการใดที่มี
ความคาบเกี่ยวกันไม%ชัดเจนว%า อยู%ในการกํากับดูแลของรองผู"ว%าราชการจังหวัดท%านใดให"ยึดหน%วยราชการในสังกัด
กระทรวงภายใต"การกํากับของรองผู"ว%าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบกํากับดูแลเป8นหลัก
5.2.4 อํานาจการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการในพื้นที่ที่มอบให"รองผู"ว%าราชการจังหวัด
รับผิดชอบให"กํากับดูแลทั้งการแก"ไขป:ญหาความเดือดร"อน ความยากจนของประชาชน การชุมนุม การร"องเรียน
การปกครอง การบริหาร การพัฒนา การแก"ไขป:ญหายาเสพติด ป:ญหาการทุจริต ป:ญหาสังคม ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลลัพธ6และผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.2.5 ให"หัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัดซึ่งมีหน"าที่รับผิดชอบตามคําสั่งนี้จัดแบ%งเวลา
การปฏิบัติราชการประจําวันให"เหมาะสม เพื่อพิจารณาสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องต%างๆ ให"สําเร็จลุล%วง
ไปโดยเร็ว โดยเฉพาะงานซึ่งต"องให"บริการต%อประชาชนหรืองานราชการที่เร%งด%วน โดยให"ยึดนโยบายของรัฐบาลเป8นหลัก
5.2.6 ในกรณีที่หัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัดไม%อยู%หรืออยู%แต%ไม%สามารถปฏิบัติราชการได"
หากเป8นกรณีสําคัญและเร%งด%วนให"ผู"รักษาราชการแทนนําเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดหรือผู"รักษาราชการแทน พิจารณา
สั่งการ อนุญาต หรืออนุมัติ แล"วแต%กรณี
5.2.7 ในกรณีที่ผู"ได"รับมอบอํานาจให"ปฏิบัติราชการแทนผู"ว%าราชการจังหวัด หากพิจารณา
เห็นว%าการปฏิบัติราชการในเรื่องใดเป8นเรื่องสําคัญที่เป8นเรื่องเร%งด%วน ที่หากมิได"สั่งการอนุญาต อนุมัติในทันที
จะเกิดการเสียหาย และเป8นกรณีที่เห็นว%าควรเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดจะได"สั่งการปฏิบัติเอง แม"จะอยู%ในอํานาจที่
ได"รับมอบหมายก็อาจเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดสั่งการปฏิบัติราชการได"
5.2.8 บรรดากิจการที่รองผู"ว%าราชการจังหวัดหรือหัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ
หัวหน"าส%วนราชการ/หน%วยงานย%อยได"สั่งการไปแล"วตามที่ได"รับมอบอํานาจ หากรองผู"ว%าราชการจังหวัดหรือหัวหน"า
ส%วนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ และหัวหน"าส%วนราชการ/หน%วยงานย%อย เห็นว%าเรื่องใดมีความสําคัญที่ควร
นําเสนอให"ผู"ว%าราชการจังหวัดทราบ เพื่อประโยชน6ในการกํากับ เร%งรัด ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติแล"วก็ให"
นําเรียนผู"ว%าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ได"ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ แล"ว
5.2.9 ให"ชี้แจงแนะนําการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ให"ข"าราชการและเจ"าหน"าที่ของรัฐในสังกัด ได"ทราบ
อย%างถ%องแท"โดยทั่วกัน เพื่อให"การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป8นไปในแนวทางเดียวกัน และหากมีกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่ง ข"อบังคับ หนังสือ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ควรปรับปรุงการมอบอํานาจของผู"ว%าราชการจังหวัดให"สมบูรณ6ยิ่งขึ้น
ก็ให"นําเหตุผล ระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาเป8นกรณีๆ ไป
/5.2.10 กรณีรองผู"ว%า…

-75.2.10 กรณีรองผู"ว%าราชการจังหวัด หรือหัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัด ดําเนินการใน
เรื่องใดไปแล"ว และได"สรุปสาระสําคัญในเรื่องดังกล%าวนําเรียนผู"ว%าราชการจังหวัดทราบแล"ว ให"หน%วยงานเจ"าของเรื่อง
นําเรียนรองผู"ว%าราชการจังหวัดท%านอื่นทราบด"วย และสําเนาให"สํานักงานจังหวัดสุโขทัย 1 ชุด เพื่อเป8นข"อมูลในการ
บริหารต%อไป ทั้งนี้ให"ถือปฏิบัติโดยเคร%งครัด
5.2.11 กรณีงานการอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เรื่องการบริการประชาชนในเรื่องสําคัญๆ ที่มีผลกระทบกับประชาชนใน
วงกว" าง หรื อเป8 น ที่ ส นใจของสาธารณชน อาทิ เช% น การต% ออายุ ใบอนุ ญาต โรงแรม สถานบริ การ และโรงงาน
อุตสาหกรรม ให"รายงานให"ผู"ว%าราชการจังหวัดทราบ ทั้งที่อนุญาตและไม%อนุญาต โดยให"ระบุเหตุผลประกอบด"วย
5.3 ในกรณีที่หัวหน"าส%วนราชการประจําจังหวัดไม%อาจปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ หรือมีป:ญหา อุปสรรค
ประการใด ให"นําไปหารือสํานักงานจังหวัด เพื่อเสนอผู"ว%าราชการจังหวัดพิจารณาแก"ไขหรือสั่งการโดยเร็ว
5.4 การมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ไม%เป8นการตัดอํานาจของผู"ว%าราชการจังหวัด ที่จะสั่งการเอง
ถ"าเห็นเป8นการสมควร หรือเพื่อประโยชน6แก%ทางราชการ
5.5 คําสั่งเรื่องมอบอํานาจของผู"ว%าราชการจังหวัดสุโขทัยอื่นใด ที่ขัดหรือแย"งกับคําสั่งนี้ให"ยกเลิก
และให"ใช"คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต%วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป8นต"นไป
สั่ง ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2560

-8ผนวก ก
(แนบท%ายคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่
/2560 ลงวันที่
ตุลาคมพ.ศ. 2560)
อํานาจหน"าที่ที่ผู"ว%าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให"รองผู"ว%าราชการจังหวัดสุโขทัย
กํากับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ดังนี้
กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
ลําดับที่
ส(วนราชการ
อํานาจหน%าที่
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
1
ทุกส%วนราชการที่ได"รับ
1.1 งานติดตามตรวจสอบทางการเงิน
มอบหมาย
การบริหารงบประมาณตาม
แผนงาน โครงการ และการปฏิบัติ
ตามแผนบริหารงบประมาณของ
หน%วยงานต%าง ๆ
1.2 การดําเนินการอื่นๆ ตามระเบียบ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วย
ว%าด"วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
การพัสดุ พ.ศ. 2535 , พ.ร.บ.
และแก"ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหาร
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ"างและ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
กฎหมายหรือระเบียบที่ออกตาม
พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. ดังกล%าว ภายในวงเงิน
ที่ได"รับมอบอํานาจ ทุกขั้นตอน
1.3 การอนุญาตให"ข"าราชการและ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ลูกจ"างลาได"ตามระเบียบในกรณี
ว%าด"วยการลาของข"าราชการ
เกินอํานาจของหัวหน"าส%วนราชการ พ.ศ. 2555 ข"อ 8
รวมทั้งการอนุญาตให"ไป
ต%างประเทศระหว%างการลา หรือ
วันหยุดราชการ
1.4 การอนุญาตเดินทางไปราชการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ระดับหัวหน"าส%วนราชการ
ว%าด"วยการอนุมัติให"เดินทาง
ไปราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ
พ.ศ. 2524
- พระราชกฤษฎีกาค%าใช"จ%าย
ในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526
1.5 การอนุมัติใช"รถยนต6ส%วนกลาง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
รถรับรอง และรถรับรองประจํา
ว%าด"วยรถราชการ พ.ศ. 2523
หน%วยงานในการเดินทางไป
และที่แก"ไขเพิ่มเติม
ราชการในพื้นที่จังหวัดหรือไป
ราชการนอกเขตจังหวัด
ที่ตั้งสํานักงานของหัวหน"า
ส%วนราชการประจําจังหวัด
1.6 การอนุมัติให"นํารถยนต6ส%วนกลาง - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ไปเก็บรักษาไว"ยังที่อื่น ซึ่งมิใช%
ว%าด"วยรถราชการ พ.ศ. 2523
เป8นสถานที่เก็บหรือบริเวณของ
และที่แก"ไขเพิ่มเติม
ส%วนราชการโดยเฉพาะ
เป8นครั้งคราว
/ประจําจังหวัด …

-9ลําดับที่

ส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

ประจําจังหวัด และหัวหน"าส%วนราชการบริหารส%วนกลางที่ปฏิบัติ
หน"าที่ประจําในจังหวัด ซึ่งต"นสังกัด
มอบอํานาจให"ผู"ว%าราชการจังหวัด
1.7 การแต%งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว%าด"วยหลักเกณฑ6และวิธีการ
ข"อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช%าบ"าน
เบิกจ%ายค%าเช%าบ"านข"าราชการ
และการอนุมัติเบิกค%าเช%าบ"านของ
พ.ศ. 2549 ข"อ 9 และข"อ 10
หัวหน"าส%วนราชการ
1.8 การอนุมัติสัญญายืมเงินของ
หัวหน"าส%วนราชการและอําเภอ
เต็มวงเงิน
1.9 การบริหารจัดการศูนย6ดํารงธรรม
จังหวัด และสั่งการกรณีการ
ร"องเรียนผ%านศูนย6ดํารงธรรมและ
สั่งยุติเรื่อง กรณีไม%มีมูลตามข"อ
ร"องเรียน ยกเว"นเรื่องเกี่ยวกับ
หัวหน"าส%วนราชการ นายอําเภอ
และกระทบต%อประชาชน
จํานวนมาก เรื่องความมั่นคง
และนโยบายสําคัญ
1.10 ลงนามในบัตรประจําตัว และ
ในแบบเสนอขอเครื่องราช
อิสริยาภรณ6ของข"าราชการ
ข"าราชการบํานาญ พนักงาน
ราชการ เจ"าหน"าที่ของรัฐ ลูกจ"าง
ประจํา อปพร. และลูกเสือ
ชาวบ"าน ยกเว"นของหัวหน"า
ส%วนราชการ และนายอําเภอ
1.11 การออกบัตรตามระเบียบว%าด"วย
การขอพระราชทาน การประดับ
และกรณีที่ให"ประดับเหรียญ
พิทักษ6เสรีชน สิทธิ บัตร
ประจําตัวและการเรียกเหรียญ
กับบัตรประจําตัวผู"ได"รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ6เสรีชน
คืน พ.ศ. 2512 และที่แก"ไข
เพิ่มเติม
/1.12 การออกบัตร…
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ลําดับที่

ส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

1.12 การออกบัตรตามระเบียบว%าด"วย
บัตรประจําตัวผู"ได"รับ
พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. 2548
1.13 การสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติการปฏิบัติราชการ
ของข"าราชการ กรณีดังนี้
1) อนุมัติและลงนามในคําสั่งให"
ข"าราชการผ%านทดลองการ
ปฏิบัติราชการ
2) การแต%งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน"าที่ราชการ
3) อนุมัติและลงนามในคําสั่ง
แต%งตั้ง (เลื่อนระดับ) และ
ยกเลิก หรือแก"ไขคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน ยกเลิกและ
แก"ไขคําสั่งเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว
และค%าตอบแทนพิเศษ และ
คําสั่งให"ได"รับเงินประจํา
ตําแหน%ง ของข"าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ"างประจํา และ
เจ"าหน"าที่ของรัฐในระดับควบ
และนอกระดับควบ
กลุ%มประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน – ชํานาญงาน
ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ – ชํานาญการ –
ชํานาญการพิเศษ
4) การพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและลงนาม
ตามแบบประเมิน เพื่อเสนอ
ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
/ข"าราชการ…

- 11 ลําดับที่

ส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
ข"าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ"างประจํา และเจ"าหน"าที่
ของรัฐ กลุ%มประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ ยกเว"น
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
และหัวหน"าส%วนราชการ
ประจําจังหวัด นายอําเภอ
หรือหัวหน"าส%วนราชการ
ส%วนกลางในจังหวัด
5) แต%งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย ไม%ร"ายแรง
พนักงานของรัฐ
6) การพิจารณาลงโทษกรณี
ไม%ร"ายแรง พนักงานของรัฐ
1.14 การจ"างลูกจ"างชั่วคราว

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

- หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0527.6/ว 31
ลว. 26 เมษายน 2542

1.15 การสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
ของลูกจ"างประจํา กรณีดังนี้
1) พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและลงนามตาม
แบบประเมินเพื่อเสนอขอ
เลื่อนขั้นค%าจ"างของลูกจ"าง
ประจํา
1.16 การสรรหา การเลือกสรร
- ระเบียบที่เกี่ยวข"อง และที่
การจ"าง การประเมินผลการ
แก"ไขเพิ่มเติม ที่เป8นอํานาจ
ปฏิบัติราชการ การดําเนินการ
ของผูว" %าราชการจังหวัด
ทางวินัย การลาออก และการ
ออกคําสั่งให"รับค%าตอบแทนพิเศษ
เงินเพิ่มการค%าครองชีพชั่วคราว
ของข"าราชการ ลูกจ"างประจํา
และพนักงานราชการ
/1.17 การสั่งการ ...
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ส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
1.17 การสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติ และลงนามเรื่องปกติ
อันเป8นงานประจําโดยทั่วไปของ
ส%วนราชการประจําจังหวัด ซึ่ง
มิได"มอบหมายให"หัวหน"าส%วน
ราชการประจําจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนในเรื่องนั้นๆ หรือ
เป8นเรื่องที่เกินอํานาจที่ได"มอบ
ให"หัวหน"าส%วนราชการประจํา
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน
1.18 การดําเนินการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ"าหน"าที่ ยกเว"นหัวหน"า
ส%วนราชการและนายอําเภอ

2.

สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย6
จังหวัด และหน%วยงานใน
สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย6ในจังหวัดสุโขทัย
ทุกหน%วยงาน

2.๑ งานเกี่ยวกับการปราบปรามการ
ค"าประเวณี
2.๒ งานเกี่ยวกับการคุ"มครองส%งเสริม
และสนับสนุน ผู"สูงอายุ
2.๓ งานเกี่ยวกับการรับเด็กเป8นบุตร
บุญธรรม

๒.๔ งานคุ"มครองเด็ก
2.๕ งานที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
ขอทาน

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ"าหน"าที่ พ.ศ. 2539
และระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว%าด"วยหลักเกณฑ6
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ"าหน"าที่
พ.ศ. 2539
- พ.ร.บ.ปJองกันและ
ปราบปรามการค"าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก"ไข
เพิ่มเติม
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.
2535 และ พ.ร.บ. ผู"สูงอายุ
พ.ศ. 2546 และที่แก"ไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ. การรับเด็กเป8นบุตร
บุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่
แก"ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๓)
(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓)
- พ.ร.บ. คุ"มครองเด็ก
พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน
พ.ศ. ๒๕๕๙
/2.๖ งานเกี่ยวกับ...
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อํานาจหน%าที่
2.๖ งานเกี่ยวกับการส%งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

2.๗ การลงนามในหนังสือตอบ
ขอบคุณในกรณีที่มีผู"บริจาคเงิน
หรือสิ่งของที่มีมูลค%ารายละเกิน
10,000 บาท แต%ไม%เกิน
100,๐๐๐ บาท
๒.๘ งานคุ"มครองคนไร"ที่พึ่ง

2.๙ การสงเคราะห6เด็กภายใน
ครอบครัว
๒.๑๐ งานเกี่ยวกับการปJองกันและ
ปราบปรามการค"ามนุษย6
๒.๑๑ งานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

๒.๑๒. งานเกี่ยวกับสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.ส%งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก%ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556
- ระเบียบ มท.ว%าด"วยการตอบ
ขอบใจหรืออนุโมทนาการ
บริจาคทรัพย6สินหรือสละ
แรงงานเพื่อการกุศล
สาธารณะ พ.ศ. 2523
- พ.ร.บ. การคุ"มครองคนไร"ที่พึ่ง
พ.ศ. ๒๕๕๗
- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ที่ ๑๓๕๐ / ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- ระเบียบฯ ว%าด"วยการ
สงเคราะห6เด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ. 2529 และที่
แก"ไขเพิ่มเติมทุกข"อ
- พ.ร.บ.การปJองกันและ
ปราบปรามการค"ามนุษย6
พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก"ไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ส%งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห%งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก"ไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ความเท%าเทียมระหว%าง
เพศ พ.ศ.๒๕๕๘
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว%าด"วยการส%งเสริมและ
ประสานงานสตรีแห%งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว%าด"วยการส%งเสริมและ
ประสานงานสถาบันครอบครัว
แห%งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
/๒.๑๓ งานคุ"มครอง...
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อํานาจหน%าที่
๒.๑๓ งานคุ"มครองผู"ถูกกระทําด"วย
ความรุนแรงในครอบครัว
๒.๑๔ งานส%งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม

3.

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 และเขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38

4.

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.คุ"มครองผู"ถูกกระทําด"วย
ความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.๒๕๕๐
- พ.ร.บ. ส%งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖
และที่แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)
พ.ศ.๒๕๕๐
- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2525

3.1 การอนุมัติ การอนุญาต หรือการ
ปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับครูใหญ%
และครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
3.2 การอนุมัติเบิกจ%ายเงินสวัสดิการ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
ว%าด"วยการสงเคราะห6ครูใหญ%
และครูโรงเรียนเอกชนใน
กรณีเจ็บปMวยและคลอดบุตร
พ.ศ. 2526และแก"ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว%าด"วยการสงเคราะห6ครูใหญ%
และครูโรงเรียนเอกชนเป8น
เงินช%วยเหลือบุตร พ.ศ. 2530
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว%าด"วยการสงเคราะห6ครูใหญ%
และครูโรงเรียนเอกชน
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2528 และแก"ไขเพิ่มเติม
4.1 การดูแลรักษา การจัดการศาสน- - คําสั่งกรมศาสนา
สมบัติกลางและศาสนสมบัติ
ที่ 70/2536 เรื่องมอบ
ของวัด รวมทั้งการทํานิติกรรม
อํานาจให"ผู"ว%าราชการจังหวัด
ต%างๆ เกี่ยวกับการจัด
ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่
ผลประโยชน6ศาสนสมบัติกลาง
7 พฤษภาคม 2536
และศาสนสมบัติของวัด ยกเว"น
งานที่เกี่ยวกับนโยบายและการ
บริหารงานบุคคล
4.2 การให"ความเห็นชอบในการขอ
- คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
อนุญาตสร"างวัด ตั้งวัด การขอเงิน
ที่ สป.58/2545 ลงวันที่ 12
อุดหนุนบูรณะวัดประจําปRและวัด
พฤศจิกายน 2545
ประสบวินาศภัย
/4.3 การขอใช" …
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ส(วนราชการ

สํานักงานพาณิชย6จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
4.3 การขอใช"ที่ดินของทางราชการ
- หนังสือสํานักงาน
เพื่อประโยชน6แก%การพระศาสนา
พระพุทธศาสนาแห%งชาติ
ที่ พศ 0003/3004
ลงวันที่ 17 เมษายน 2549
4.4 การขอรับพระราชทาน
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1
วิสุงคามสีมา
(พ.ศ.2507) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ6
พ.ศ. 2505
5.1 การสั่งการให"อําเภอและหน%วยงาน - พ.ร.บ.กําหนดราคาสินค"า
ที่เกี่ยวข"องปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
และปJองกันการผูกขาด
ประกาศคณะกรรมการกลาง
พ.ศ. 2522
กําหนดราคาสินค"าและปJองกันการ - พ.ร.บ.ว%าด"วยราคาสินค"า
ผูกขาด พ.ศ. 2522 หรือประกาศ และบริการ พ.ศ. 2542
คณะกรรมการกลางว%าด"วยราคา
สินค"าและบริการ พ.ศ. 2542
5.2 การประสานงานกับเลขานุการ
คณะกรรมการกลางกําหนดราคา
สินค"าและปJองกันการผูกขาดและ
กระทรวงพาณิชย6 และ
คณะกรรมการกลางว%าด"วยราคา
สินค"าและบริการ
5.3 การสั่งการให"พนักงานเจ"าหน"าที่
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กลางกําหนดราคาสินค"าและ
ปJองกันการผูกขาด และ
คณะกรรมการกลางว%าด"วยสินค"า
และบริการฉบับต%าง ๆ เจ"าหน"าที่
ควบคุมดูแลการจําหน%ายข"าวสาร
ควบคุมปริมาณวิธีการจําหน%ายข"าว
5.4 งานเกี่ยวกับการนําเข"าและส%งออก
สินค"ากับต%างประเทศ
อํานาจหน%าที่

/6. ...
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สํานักงานสัสดีจังหวัด

อํานาจหน%าที่
6.1 ออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญ
ให"แก%ทหารกองหนุนร%วมกับสัสดี
จังหวัด

6.2 ออกใบสําคัญนักบวชศาสนาอื่น
และใบสําคัญยกเว"นครู
6.3 สั่งผ%อนผันในกรณีพิเศษแทน
รัฐมนตรีวา% การกระทรวงมหาดไทย
ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
6.4 การสั่งยกเว"นผ%อนผันการเรียก
มาเข"ารับการตรวจเลือกเข"ารับ
ราชการทหารการจําหน%ายถอน
จากการยกเว"นผ%อนผัน และการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเข"ารับ
ราชการทหารกองประจําการ
ประจําปR
6.5 การส%งยอดทหารกองเกินที่จะ
เรียกประจําปRต%อผู"บังคับการ
จังหวัดทหารบก

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
- บันทึกข"อตกลงระหว%าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยใน
ระเบียบการอันเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ม.14 (2) , (5)
- พ.ร.บ.มอบอํานาจในการผ%อน
ผันตาม ม.27 แห%ง พ.ร.บ.รับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497
- กฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รับราชการ พ.ศ.2497
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
- กฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
- บันทึกข"อตกลงระหว%าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย
ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ข"อ 6 ข"อ 7
และข"อ 8

6.6 การแจ"งจํานวนคนที่เฉลี่ยส%งเข"า
กองประจําต%อฝMายที่ขอเรียก

/7. …
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7.

สํานักงานปศุสัตว6จังหวัด

8.

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด

9.

สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม
จังหวัด

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว6
พ.ศ. 2499

7.1 ประกาศกําหนดเขตเกิดโรค
ระบาดสัตว6และเขตสงสัยว%าจะ
เกิดโรคระบาดสัตว6
7.2 อนุญาตให"ทําลายสัตว6ปMวยด"วย
โรคระบาดและวิธีการทําลาย
7.3 แต%งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ราคาสัตว6
7.4 การอนุญาตและออกใบอนุญาต
ให"ตั้งโรงฆ%าสัตว6 โรงพักสัตว6 และ
การฆ%าสัตว6 ตามคําสั่งกรมปศุสัตว6
ที่ 453/2547 ลงวันที่ 14
กรกฎาคม 2547 และการยกเลิก
ใบอนุญาต และการแทงเพิกถอน
ใบอนุญาตให"ตั้งโรงฆ%าสัตว6
โรงพักสัตว6 และการฆ%าสัตว6
ตามคําสั่งกรมปศุสัตว6 ที่
510/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2557
8.1 พิจารณาและควบคุมดูแลการ
- คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโรงงาน
214/2536 ลงวันที่ 17
อุตสาหกรรม
มิถุนายน 2536
9.1 การยื่นขออนุญาตใช"หรือจัดหา
- คําสั่งกรมฯ ที่ 60/2546
ที่ดินในเขตปMาสงวนแห%งชาติ
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2546
รวมทั้งเป8นผู"รับทราบเงื่อนไข
ตลอดจนการทําบันทึกรับรองการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อได"รับการ
อนุมัติ
9.2 การขึ้นทะเบียนที่ดินเป8นสวนปMา , - พ,ร.บ. สวนปMา พ.ศ. 2535
9.4 การอนุญาตและต%อใบอนุญาตด"าน - ตามระเบียบกรมปMาไม"ว%าด"วย
อุตสาหกรรมปMาไม"
การควบคุมการแปรรูปไม"
ตามพระราชบัญญัติปMาไม"
พุทธศักราช 2484 พ.ศ.
2541

/9.5 การอนุญาต …

- 18 ลําดับที่

ส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
9.4 การอนุญาตให"แก"ไขอาณาเขต
สาระสําคัญในการอนุญาต ย"าย
สถานที่ตั้ง และโอนใบอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไม"โดยใช"เครื่องจักร
ทุกประเภท และโดยใช"แรงงาน

10.

สํานักงานสหกรณ6จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- หนังสือกรมปMาไม" ด%วนมาก
ที่ กษ 0704.02/2697
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2541

10.1 การโอนกรรมสิทธิ์หรือการ
- คําสั่งกรมส%งเสริมสหกรณ6
กระทําการอื่นๆ ตามระราชบัญญัติ ที่ 120/2546 ลงวันที่ 24
รถยนต6 พ.ศ. 2522 และแก"ไข
กุมภาพันธ6 2546
เพิ่มเติม สําหรับรถยนต6ของ
หน%วยงานส%วนภูมิภาคและ
หน%วยงานส%วนกลางที่มีสํานักงาน
ตั้งอยู%ในจังหวัดของกรมส%งเสริม
สหกรณ6

/11. …

-19ลําดับที่
11.

12.

13

14
15

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
สํานักงานที่ดินจังหวัด
11.1 การอนุญาตให"ดูดทราย
- มาตรา 9 ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว%าด"วยการอนุญาตให"ดูดทราย
พ.ศ. 2546
สํานักงานส%งเสริมการ
12.1 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ - ตามระเบียบ
ปกครองท"องถิ่นจังหวัด
ของผู"บริหารท"องถิ่น และ
กระทรวงมหาดไทยว%าด"วย
ประธานสภาท"องถิ่น
ค%าใช"จ%ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ"าหน"าที่ท%องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก"ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
13.1 การอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปeนและ - พรบ. อาวุธปeนฯ
ที่ทําการปกครองจังหวัด
วัตถุระเบิด
13.2 การอนุญาตให"เล%นการพนัน
ทุกชนิด ที่เป8นอํานาจของ
ผู"ว%าราชการจังหวัด
13.3 การอนุญาตให"บุคคลพกพา
อาวุธปeน เพื่อปJองกันตนเองและ
ทรัพย6สิน
3.6 การอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียกระ - ระเบียกระทรวงมหาดไทยว%า
ทรวงมหาดไทยว%าด"วยการพนัน
ด"วยการพนันชนไก%
ชนไก% และกัดปลา
และกัดปลา พ.ศ. 2552 ,
กฎกระทรวง ฉบับที่ 17
(พ.ศ. 2503) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 , และ
พ.ร.บ. สถานบริการ
พ.ศ. 2509
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 14.1 อํานาจของนายทะเบียนประจํา - พระราชบัญญัติภาพยนตร6และ
จังหวัด
วีดิทัศน6 พ.ศ. 2551
- ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
สํานักงานปJองกันและ
15.1 การประกาศเขตการให"ความ
ด"วยเงินทดรองราชการ เพื่อ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ช%วยเหลือผู"ประสบภัยพิบัติกรณี
ช%วยเหลือผู"ประสบภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

/ผนวก ข…

- 20 ผนวก ข
(แนบท%ายคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่

/2560 ลงวันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2560)

อํ า นาจหน" า ที่ ที่ผู" ว% าราชการจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มอบอํ า นาจให" หั ว หน" า ส% ว นราชการประจํ า จั งหวั ด
และหัวหน"าส%วนราชการบริหารส%วนกลางที่ปฏิบัติงานประจําในจังหวัดสุโขทัย (กรณีกระทรวง , กรม หรือส%วนราชการ
ระดับกรมที่เรียกชื่ออย%างอื่น มอบอํานาจให"ผู"ว%าราชการจังหวัด) ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น
กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
หัวหน%าส(วนราชการ
อํานาจหน%าที่
ลําดับที่
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
1
หัวหน"าส%วนราชการประจํา 1.1 แต%งตั้งหัวหน"าเจ"าหน"าที่พัสดุและ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดสุโขทัย ทุกส%วน
เจ"าหน"าที่พัสดุให"มีหน"าที่หรือ
ว%าด"วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ราชการ และหัวหน"า
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
และฉบับแก"ไขเพิ่มเติม
ส%วนราชการบริหาร
1.2 แต%งตั้งเจ"าหน"าที่เพื่อตรวจสอบพัสดุ
ทุกฉบับ และ พ.ร.บ.
ส%วนกลางที่ปฏิบัติงาน
ก%อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปR
การจัดซื้อจัดจ"างและ
ประจําในจังหวัด
1.3 การอนุมัติให"จําหน%ายพัสดุครุภัณฑ6 การบริหารพัสดุภาครัฐ
(กรณีกระทรวง , กรม
ชํารุด หรือเสื่อมสภาพปกติหรือ
พ.ศ. 2560
หรือส%วนราชการที่เรียกชื่อ
มิได"ใช"ราชการ
อย%างอื่น มอบอํานาจให"
1.4 การรายงานผลการตรวจสอบการ
ผู"ว%าราชการจังหวัดปฏิบัติ
รับจ%ายพัสดุประจําปRงบประมาณ
ราชการแทน)
ต%อ สตง.และกรมเจ"าสังกัด
1.5 ดําเนินการอื่นๆ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 , พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายหรือระเบียบที่ออกตาม
พ.ร.บ. ดังกล%าว ภายในวงเงิน
ที่ได"รับมอบอํานาจ
1.6 การอนุมัติให"ข"าราชการ พนักงาน - ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
ราชการ และลูกจ"างในสังกัด
ด"วยการจ%ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ความจําเป8นและเป8นงานเร%งด%วน
พ.ศ. 2550
1.7 การอนุญาตให"ข"าราชการ พนักงาน - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ราชการ และลูกจ"างไปราชการ
ว%าด"วยการอนุญาตให"เดินทาง
ต%างท"องที่ หรือออกนอกเขต
ไปราชการฯ พ.ศ. 2524
จังหวัด รวมทั้งการอนุมัติ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ข"าราชการ และลูกจ"างเข"ารับการ
ว%าด"วยรถราชการ พ.ศ. 2523
ฝLกอบรม และอนุมัติให"เบิกจ%าย
- ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
ค%าเบี้ยเลี้ยง ค%าที่พัก ค%าพาหนะ
ด"วยค%าใช"จ%ายในการฝLกอบรม
ของข"าราชการ พนักงานราชการ
และการจัดประชุมระหว%าง
และลูกจ"าง
ประเทศ พ.ศ. 2549
/1.8 อนุมัติ…

- 21 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว%าด"วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และแก"ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

1.8 อนุมัติการใช"รถยนต6ส%วนกลาง
รถรับรอง รถรับรองประจํา
หน%วยงาน ไปปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่จังหวัด หรือ ออกนอกเขต
จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน ยกเว"นการ
ขออนุญาตของผู"ได"รับมอบอํานาจ
1.9 การอนุญาตการลาของข"าราชการ - ระเบียบว%าด"วยการลาของ
ลูกจ"างประจํา พนักงานราชการ
ข"าราชการ พ.ศ. 2555 และ
และเจ"าหน"าที่ในสังกัด ภายใน
แก"ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
อํานาจที่หัวหน"าส%วนราชการ
ประจําจังหวัด หรือ ดํารงตําแหน%ง
เทียบเท%ามีอยู%ตาม ตารางหมายเลข
1 ท"ายระเบียบว%าด"วยการลาของ
ข"าราชการ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง
การอนุญาตให"ออกนอกเขตจังหวัด
ยกเว"นผู"ได"รับมอบอํานาจ
1.10 การอนุมัติสัญญายืมเงิน และการ
จ%ายเงินยืมทดรองราชการของ
ข"าราชการ และเจ"าหน"าที่ใน
สังกัด ภายในวงเงินไม%เกิน
200,000 บาท (สองแสนบาทถ"วน) ยกเว"นการอนุมัติของ
ผู"ได"รับมอบอํานาจ
1.11 งานที่ปฏิบัติปกติเป8นประจํา
ได"แก% การโต"ตอบหนังสือ
การตอบรับ การเตือน
การเร%งรัด การทักท"วง
การทวงถาม การขอเบิก
แบบพิมพ6 และวัสดุต%าง ๆ
ให"หัวหน"าส%วนราชการประจํา
จังหวัดแต%ละส%วนราชการปฏิบัติ
ราชการแทนผู"ว%าราชการจังหวัด
ได"สําหรับการโต"ตอบหนังสือ
ราชการที่เป8นการชี้แจง
ข"อบกพร%องของผู"ปฏิบัติหรือ
จําเป8นต"องใช"ถ"อยคําในหนังสือ

/ตําหนิ…
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หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

ตําหนิการกระทําหรือว%ากล%าว
ให"พึงสังวรหรือเป8นหนังสือ
ตักเตือนการทํางานล%าช"า หรือ
ละเลยการปฏิบัติให"เป8นอํานาจ
ของผู"ว%าราชการจังหวัดหรือ
ผู"รักษาราชการแทนลงนาม
โดยเฉพาะ
1.12 งานที่ต"องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของ
ทางราชการ ได"แก% การให"ความ
เห็นชอบในการปฏิบัติหน"าที่
และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของ
ทางราชการ อันเป8นระเบียบ
ภายในของส%วนราชการต%าง ๆ
ที่ต"องปฏิบัติมาเป8นประจํา
เป8นงานที่ไม%มีป:ญหา และเป8น
งานที่มิได"ให"อํานาจของ
ผู"ว%าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ
ก็ให"หัวหน"าส%วนราชการประจํา
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนได"
1.13 งานเกี่ยวกับการรวบรวมข"อมูล
สถิติหรือรายละเอียดต%างๆ ได"แก%
การติดต%อสอบถามข"อมูลสถิติ
หรือรายละเอียดต%างๆ จาก
หน%วยงานต%างๆ ในจังหวัด
ซึ่งส%วนราชการอื่น ๆ ขอความ
ร%วมมือมาหรือทางหน%วยเหนือ
ขอทราบข"อเท็จจริง ถ"าเรื่อง
ดังกล%าวเหล%านี้ ไม%มีป:ญหาที่
จะต"องวินิจฉัยสั่งการใดๆ
ให"หัวหน"าส%วนราชการนั้นๆ
สรุปรวบรวมข"อมูลรายละเอียด
หรือข"อเท็จจริงที่ได"รับเสนอ
ผูว" %าราชการจังหวัด หรือผู"รักษา
ราชการแทนวินิจฉัยสั่งการ
หรือลงนาม
/1.14 งานที่...
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หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

1.14 งานที่ผู"ว%าราชการจังหวัดวินิจฉัย
สั่งการแล"ว ได"แก% งานที่ส%วน
ราชการต%างๆ ได"เสนอผู"ว%า
ราชการจังหวัด หรือผู"รักษาการ
แทนวินิจฉัยสั่งการแล"ว ซึ่ง
จําเป8นจะต"องแจ"งอําเภอ และ
หน%วยราชการต%างๆ ในจังหวัด
ที่มิใช%ไปถึงกระทรวง ทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท%า
กระทรวงหรือกรม และเป8นกรณี
ที่ไม%มีป:ญหาจะต"องพิจารณาถึง
ถ"อยคํา สํานวน ตัวกฎหมาย
นโยบาย หรือตัวบุคคลผู"รับ
หนังสือ โดยรอบคอบแล"วให"
หัวหน"าส%วนราชการประจํา
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนได"
กรณีอื่น นอกจากนี้ให"เป8นอํานาจ
ของผู"ว%าราชการจังหวัด หรือ
ผู"รักษาราชการแทนพิจารณา
ลงนาม
1.15 การลงนามในสมุด ก.พ. 7
- หนังสือสํานักงาน ก.พ.
ของข"าราชการ ลูกจ"างประจํา
ที่ สร 1007/ว 28 ลว. 15
พนักงานราชการ หรือ เจ"าหน"าที่ กันยายน 2518
ของรัฐที่เรียกชื่ออย%างอื่น
1.16 การลงนามในสัญญาจ"างพนักงาน - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ราชการ การแต%งตั้งคณะ
ว%าด"วยพนักงานราชการ
กรรมการกลั่นกรองการประเมิน
พ.ศ. 2547
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ
1.17 การลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกันของ
ข"าราชการ และลูกจ"างประจํา
ในสังกัด
1.18 การแต%งตั้งกรรมการทําลาย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
หนังสือ และการอนุมัติให"ทําลาย ว%าด"วยงานสารบรรณ
หนังสือ
พ.ศ. 2526 ข"อ 67,69
และ 70
/1.19 การรับรอง…

- 24 ลําดับที่

2.

หัวหน%าส(วนราชการ

ปลัดจังหวัด

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

1.19 การรับรองการใช"สิทธิ์ และการ
อนุมัติเบิกสวัสดิการต%างๆ ตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด
ของข"าราชการ และลูกจ"างใน
สังกัด
2.1 การอนุมัติให"เบิกจ%ายเงินนอก
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
งบประมาณต%างๆ เพื่อดําเนินการ
ว%าด"วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ตามวัตถุประสงค6ของหน%วยงาน
และแก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ภายในวงเงินไม%เกิน 50,000 บาท พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 3)
(ห"าหมื่นบาทถ"วน)
พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ"างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2.2 การอนุมัติให"เบิกจ%ายค%าเล%าเรียน - ระเบียบ มท. ว%าด"วยการเบิก
จ%ายเงินตอบแทน ตําแหน%ง
บุตร กํานัน ผู"ใหญ%บ"าน ฯลฯ
และเงินอื่นให"แก%กํานัน
ผู"ใหญ%บ"าน พ.ศ. 2520
2.3 การอนุมัติเบิกจ%ายเงินฌาปนกิจ
- หนังสือ ที่ มท 0313/
ว 83905 ลว. 25 ตุลาคม
ของข"าราชการ ลูกจ"าง กํานัน
2519
ผู"ใหญ%บ"าน
2.4 งานเกี่ยวกับสหกรณ6ออมทรัพย6
ข"าราชการและลูกจ"าง กรมการ
ปกครอง
2.5 รายงานผลการดําเนินงานต%าง ๆ
- พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหาร
เกี่ยวกับหมู%บ"าน อพป.
หมู%บ"านอาสาพัฒนาปJองกัน
ตนเอง พ.ศ. 2522
2.6 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการตามความจําเป8น
และเร%งด%วน
2.7 การตั้งตําบล หมู%บ"าน อําเภอ
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท"องที่
กิ่งอําเภอ และจังหวัด รวมทั้งงาน
พ.ศ. 2457 และที่แก"ไข
กํานัน ผู"ใหญ%บ"านทั้งหมด เช%น
เพิ่มเติม
การแต%งตั้งกํานัน ผู"ใหญ%บ"าน
แพทย6ประจําตําบล สารวัตรกํานัน
ผูช" %วยผู"ใหญ%บ"าน และสั่งให"พ"น
จากตําแหน%งเนื่องจากครบวาระ
การดํารงตําแหน%งหรือเกษียณอายุ
ยกเว"น งานด"านวินัยบําเหน็จ
ความชอบให"เป8นดุลพินิจของ
ผูว" %าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ
/2.8 งานทะเบียน…

- 25 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
2.8 งานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
2.9 การควบคุมการขออนุญาตจด
ทะเบียนตั้งชื่อสกุล

2.10 การพิจารณาต%อใบอนุญาต
การค"าของเก%า
2.11 การแต%งตั้งคณะกรรมการตีราคา
ปานกลาง การประกาศราคา
ปานกลาง การพิจารณาอุทธรณ6
ตีราคาปานกลาง ยกเว"นหรือลด
ภาษีบํารุงท"องที่
2.12 การดําเนินการจัดเก็บภาษีปJาย
2.13 การควบคุมการดําเนินงานสุสาน
และฌาปนสถาน
2.14 งานดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดตั้งมัสยิด
2.15 งานดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดตั้งมูลนิธิ
2.16 งานเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
ทั้งหมด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.บัตร
ประจําตัวประชาชน
พ.ศ. 2526
- พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
คําสั่ง มท ที่ 1430/2505
ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2505
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2506
- พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอด
ตลาดและค"าของเก%า
พ.ศ. 2474

- พ.ร.บ.ภาษีปJาย พ.ศ. 2510
- พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ.2481
- ระเบียบการจดทะเบียนมัสยิด
พ.ศ. 2491
- ระเบียบการจดทะเบียนมูลนิธิ
พ.ศ. 2479
- คําสั่ง มท ที่ 258/2480 ลว.
20 พฤษภาคม 2480 และ
พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห%งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2480 และ
คําสั่งมท ที่ 92/2519 ลว 3
ก.พ. 2519

2.17 งานการดําเนินการส%งเสริมอาชีพ
ราษฎร
2.18 การลงนามในฐานะเจ"าหน"าที่
ผู"ออกใบอนุญาตในบัญชีโรงรับ
จํานําสถานธนานุบาลของ
เทศบาล
/2.19 การควบคุม…

- 26 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
2.19 การควบคุมการออกและใช"บัตร
ประจําตัวของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน อปพร. และ
ทสปช.
2.20 การดําเนินการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
2.21 การควบคุมการดําเนินงานสุสาน
และฌาปนสถาน
2.22 การดําเนินการเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ/
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ/
เปลี่ยนแปลงข"อบังคับฯ
2.23 การดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดตั้งมัสยิด

2.24 การดําเนินการส%งเสริมอาชีพราษฎร
2.25 การดําเนินงานเกี่ยวกับฌาปนกิจ
สงเคราะห6ของข"าราชการกรมการ
ปกครอง
2.26 การดําเนินการเกี่ยวกับฌาปนกิจ
สงเคราะห6กํานัน ผู"ใหญ%บ"าน ฯลฯ
2.27 การอนุญาตออกบัตรประจําตัว
กรรมการอิสลาม
2.28 งานเกี่ยวกับสหกรณ6ออมทรัพย6
ข"าราชการกรมการปกครอง

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ. 2475
- พ.ร.บ. ควบคุมสุสานและ
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
- ประมวลกฎหมายแพ%งและ
พาณิชย6 ที่ได"ตรวจชําระใหม%
พ.ศ. 2535 บรรพ 1 หลัก
ทั่วไป ลักษณะ 1 บทเบ็ดเตล็ด
ทั่วไป ส%วนที่ 3 มูลนิธิ มาตรา
110 ถึง มาตรา 136
- ระเบียบการจดทะเบียนมัสยิด
พ.ศ. 2490
- กฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความในมาตรา 97 แห%ง
ประมวลกฎหมายแพ%งและ
พาณิชย6 ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2480 ข"อ 2
- หนังสือที่ มท.6963/2503
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2503
- ระเบียบกรมการปกครอง
ว%าด"วยฌาปนกิจสงเคราะห6
ข"าราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2544
- ระเบียบกรมการปกครอง
ว%าด"วยฌาปนกิจสงเคราะห6
กํานัน ผู"ใหญ%บ"าน แพทย6 และ
สารวัตรกํานัน พ.ศ. 2530
- ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 543/2543 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2543
- ข"อบังคับสหกรณ6ออมทรัพย6
ข"าราชการกรมการปกครอง
จํากัด พ.ศ. 2543
/2.29 การบริหารงาน…

- 27 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
2.29 การบริหารงานกํานัน
- พระราชบัญญัติลักษณะ
ผู"ใหญ%บ"าน ฯลฯ
ปกครองท"องที่ พ.ศ.2457
และที่แก"ไขเพิ่มเติมมาตรา
12,30,46 และมาตรา 44
มาตรา 14,31,47 มาตรา
61 ทวิ และมาตรา130
2.30 ประธานคณะกรรมการพิจารณา - หนังสือกระทรวงมหาดไทย
การขอใช" ถอนสภาพที่ดินเป8น
ที่ มท 0712/ว 85 ลงวันที่
สาธารณสมบัติฯ
24 เมษายน 2533
2.31 กํากับ ดูแล แนะนํา การแก"ไข
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ป:ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ว%าด"วยการดูแลรักษาที่ดิน
อันเป8นสาธารณสมบัติฯ
พ.ศ. 2544
2.32 ประธานคณะกรรมการพิจารณา - พรบ.ปMาสงวนแห%งชาติ
คําร"องขอเข"าทําประโยชน6
พ.ศ. 2507 และแก"ไขเพิ่มเติม
ในเขตปMาสงวนแห%งชาติเพื่อเสนอ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
ให"ผวจ.สั่งการ
2.33 การลงนามในตั๋วรับจํานําของ
สถานธนานุบาล
2.34 การควบคุมการออกและใช"บัตร - หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 0314/ว 2510 ลงวันที่
ประจําตัวของสมาชิกกองอาสา
27 พฤศจิกายน 2520
รักษาดินแดน และ ทสปช.
2.35 งานในหน"าที่ปJองกันจังหวัด
2.36 การบริหารงานบุคคลในการจ"าง - หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่
และเลิกจ"างลูกจ"างชั่วคราว
26 เมษายน 2542
2.37 การพิจารณาตรวจสอบ
นําเสนอข"อมูล การต%อใบอนุญาต
พกพาอาวุธปeนและการขอ
ใบอนุญาตใหม%
อํานาจหน%าที่

/2.38 กํากับ …

- 28 ลําดับที่

3.

หัวหน%าส(วนราชการ

เจ"าพนักงานที่ดินจังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
2.38 กํากับ ดูแล แนะนํา การดําเนิน - ข"อบังคับ มท. ว%าด"วยการ
คดีอาญา 10 ประเภทและคดี
สอบสวนคดีอาญาบาง
อื่นๆ ตามอํานาจหน"าที่ของ
ประเภทฯ พ.ศ. 2520
เจ"าพนักงานปกครอง
- พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ระเบียบ/
คําสั่งฯ ที่เกี่ยวข"อง
- ข"อบังคับ มท. ว%าด"วยระเบียบ
การดําเนินคดีอาญา
พ.ศ. 2523
- คําสั่งกรมตํารวจ ที่ 572/
2538 เรื่อง การอํานวยความ
ยุติธรรมในการสอบสวนฯ
ข"อ 82 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
2538
2.39 กํากับ ดูแล แนะนํา การเข"า
- กฎหมายว%าด"วยการฟอกเงินฯ
ตาม พ.ร.บ. การปJองกันและ
ควบคุมงานสอบสวนคดีอาญา
ของ นอภ. เมื่อมีเหตุการณ6สําคัญ ปราบปราม การฟอกเงิน
หรือ กรณีจําเป8น หรือเพื่ออํานวย พ.ศ. 2542
ความเป8นธรรมให"แก%ราษฎรและ
เจ"าหน"าที่ของรัฐ
2.40 กํากับ ดูแล แนะนํา การ
ปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
ฝMายปกครอง ตามภารกิจ
ที่ผู"ว%าราชการจังหวัดได"รับ
มอบอํานาจหน"าที่
3.1 การหักเงินและค%าอากรแสตมปhเป8น - คําสั่งกรมที่ดิน
ค%าใช"จ%ายในการจัดเก็บ และการใช"
ที่ 2185/2546 ลงวันที่
จ%ายเงินดังกล%าว
24 ตุลาคม 2546
3.2 การถอนคืนเงินรายรับสําหรับ
สํานักงานที่ดิน
3.3 การจัดซื้อ จัดจ"าง เกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อใช"ในราชการตามแผนงาน
โครงการรังวัดที่ดินในวงเงินที่มอบ
ให"การสั่งจ"าง – เลิกจ"าง หรือให"
ออกของลูกจ"างชั่วคราว
3.4 การอนุมัติให"ออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน6ในที่ดิน
อํานาจหน%าที่

/3.5 การออกคําสั่ง…

- 29 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

3.5 การออกคําสั่งให"ผู"ที่มีสิทธิตามใบ
จองที่ไม%ปฏิบัติตามระเบียบออกไป
จากที่ดินของรัฐและให"ขาดสิทธิ
ตามระเบียบ
3.6 การออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง ยกเว"นที่เป8นอํานาจ
เฉพาะของผู"ว%าราชการจังหวัด
3.7 การเพิกถอนหรือแก"ไขหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ยกเว"น
ที่เป8นอํานาจเฉพาะของผู"ว%า
ราชการจังหวัด
3.8 การออกใบแทนหนังสือสําคัญ
ที่หลวง
3.9 การอนุมัติการเช%าที่ดินเพื่อ
ประกอบทางพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรม ยกเว"นที่เป8นอํานาจ
เฉพาะของผู"ว%าราชการจังหวัด
3.10 การสั่งหักเงินค%าอากรแสตมปh
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ในอัตราร"อยละ 3 ของเงิน
ว%าด"วยการรับชําระและนําส%ง
ค%าอากรแสตมปhที่รับชําระ
ภาษีอากรจากการขาย
และดําเนินการแทนเกี่ยวกับการ สังหาริมทรัพย6 พ.ศ. 2542
ใช"จ%ายเงินค%าใช"จ%ายในการจัดเก็บ - ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
อากร แสตมปh
ด"วยการจ%ายเงินค%าใช"จ%าย
ในการจัดเก็บอากรแสตมปh
พ.ศ. 2542
3.11 การสั่งหักเงินค%าธรรมเนียมที่ดิน - ข"อบังคับกระทรวงการคลัง
ไว"ใช"จ%ายเสริมเงินงบประมาณ
ว%าด"วยการหักเงิน
ที่ได"รับจัดสรรจากกรมที่ดิน
ค%าธรรมเนียมที่ดิน (ฉบับที่ 2)
และดําเนินการแทนเกี่ยวกับการ พ.ศ.2549
ใช"จ%ายเงินค%าธรรมเนียมที่ดินไว"ใช" - ระเบียบกระทรวงการคลัง
จ%ายเสริมเงินงบประมาณ
ว%าด"วยการจ%ายเงินค%า
ธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริม
เงินงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549 และคําสั่งกรม
ที่ดิน ที่ 3426/2549
ลว. 20 พฤศจิกายน 2549
/4. …

- 30 ลําดับที่
4.

5.

หัวหน%าส(วนราชการ
สวัสดิการและคุ"มครอง
แรงงานจังหวัด

นายแพทย6สาธารณสุข
จังหวัด

อํานาจหน%าที่
4.1 การร"องทุกข6หรือกล%าวโทษ
เพื่อดําเนินคดีอาญาผู"กระทําผิด
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ6
พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.คุ"มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
พ.ร.บ.พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ6 พ.ศ. 2543
พ.ร.บ.คุ"มครองผู"รับงานไปทํา
ที่บ"าน พ.ร.บ.ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล"อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554
4.2 การอนุมัติการจ%ายเงินสงเคราะห6
ลูกจ"างและการบริหารกองทุน
สงเคราะห6ลูกจ"าง

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- คําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ"มครองแรงงาน ที่ 161/
2557 ลงวันที่ 30 มี.ค.
2557 เรื่อง มอบหมาย
อํานาจหน"าที่ให"ร"องทุกข6หรือ
กล%าวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญา
ผู"กระทําความผิด

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห6ลูกจ"างว%าด"วยการ
จ%ายเงินสงเคราะห6 อัตราเงินที่
จะจ%ายและระยะเวลาการจ%าย
พ.ศ.2546
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522

5.1 การอนุญาตให"ขายยา การต%ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให"
เปลี่ยนตัวผู"มีหน"าที่ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับยา
5.2 การติดต%อกับกระทรวง
สาธารณสุขในงานธุรการเกี่ยวกับ
การขอใบแทนใบอนุญาตผู"
ประกอบโรคศิลปh
5.3 การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ"าง
ประจํายกเว"นการบรรจุและการ
แต%งตั้ง การเลื่อนขั้นค%าจ"าง
5.4 การดําเนินการทางทะเบียนรถ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 46/2546
สาธารณสุข
ลงวันที่ 6 มกราคม 2546
5.5 การอนุมัติเบิกจ%ายค%าตอบแทน
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือค%าปMวยการ ค%าพาหนะ
สาธารณสุข ที่ 2704/2543
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2543
เดินทาง และค%าเช%าที่พักของ
แพทย6 และเจ"าหน"าที่ผู"ได"ทําการ
ชันสูตรพลิกศพ
5.6 การลงนามบัตรประจําตัวข"าราชการ
บํานาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

/5.7 การแก"ไข…

- 31 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และ
แก"ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
มาตรา 4,7,35 และ 63

5.7 การแก"ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่
ได"รับอนุญาตขายยาแผนป:จจุบัน
ไว"แล"ว และที่ได"รับอนุญาตขายยา
แผนโบราณไว"แล"ว การอนุญาต
ให"ขายยา ต%อใบอนุญาตขายยา
และการอนุมัติให"เปลี่ยนตัวผู"มี
หน"าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับยา
การอนุญาตขายวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต%อจิตประสาท และการต%อ
ใบอนุญาตขายวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต%อจิตประสาทประจําปR ใบอนุญาต
ขายยาแผนป:จจุบันและยาบรรจุ
เสร็จสําหรับสัตว6 การเปลี่ยนแปลง
สลักหลังใบอนุญาต การขอย"าย
สถานที่ขายยา การเปลี่ยนชื่อ
สถานที่ขายยา การเปลี่ยนผู"ดําเนิน
กิจการขายยา
5.8 ให"มีอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ - คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
ให"ความเห็นชอบและดําเนินการ
อาหารและยา ที่ 112/2547
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ6 2547
อื่นใด ตามคําสั่งสํานักงาน
และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
คณะกรรมการอาหารและยา
ที่ 112/2547 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ6 2547
ที่ 43/2548 ลงวันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2548
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
5.9 การแต%งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข"อเท็จจริง กรณี
สาธารณสุข ที่ 3137/2555
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน
ข"าราชการ ลูกจ"างประจํา และ
2555
พนักงานของรัฐในสังกัด ที่ลาไป
ศึกษา ฝLกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ และต%างประเทศ
ไม%สามารถจัดหาผู"ค้ําประกันได"
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
5.10 การอนุมัติให"เบิกจ%ายค%าใช"จ%าย
ในการเป8นสมาชิกอินเตอร6เน็ต
สาธารณสุข ที่ 923/2553
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
5.11 การขอใช"ที่ดิน
สาธารณสุข ที่ 2719/2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
/5.12 การพิจารณา...
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6.

หัวหน%าส(วนราชการ

พาณิชย6จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
5.12 การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให"ลา - คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ไปศึกษาฝLกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ สาธารณสุข ที่ 1398/2559
วิจัยในประเทศ การลงนามเป8นผู"รับ
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
สัญญาในการลาไปศึกษา หรือฝLกอบรม
ภายในประเทศ การแก"ไขสัญญา
การคิดคํานวณค%าปรับ และคิดคํานวณ
ดอกเบี้ยในการผิดสัญญา การเรียก
ชดใช"ค%าปรับ และค%าเสียหาย
การอนุมัติให"ผ%อนชําระหนี้และการทํา
หนังสือรับสภาพหนี้
5.13 การดําเนินคดีแพ%ง คดีอาญา
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
คดีล"มละลาย และคดีปกครอง
สาธารณสุข ที่ 1491/2552
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
5.14 ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
เจ"าหน"าที่ ยกเว"นการออกคําสั่งเรียกให" สาธารณสุข ที่ 525/2555
เจ"าหน"าที่ที่ต"องชดใช"ค%าสินไหมทดแทน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555
5.15 การดําเนินการขออนุญาตตาม
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 516/2557
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และตาม
ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2557
กฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไขวิธีการ
ขอรับใบอนุญาต และดําเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร6พิเศษ วัสดุต"น
กําลัง วัสดุพลอยได" หรือพลังงาน
ปรมาณู พ.ศ. 2550
5.16 การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
- คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข
การจัดประชุม การฝLกอบรม
ที่ 1932/2555 ลงวันที่ 30
การจัดงาน และค%าใช"จ%ายต%างๆ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แก"ไข
ยกเว"นการประชุมระหว%างประเทศ
เพิ่มเติม ที่ 443/2556 ลงวันที่
20 มีนาคม 2556
6.1 การเบิกจ%ายแบบพิมพ6ต%างๆ และ
การรายงานแสดงย%อแบบพิมพ6ต%างๆ
ประจําเดือน
6.2 การแจ"งความเพื่อดําเนินคดีในทางแพ%ง - คําสั่งกรมทรัพย6สินทางป:ญญา
และอาญาเมื่อเกิดการทุจริต หรือ
ที่ 259/2546 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2546
เสียหายแก%ทรัพย6สินในจังหวัด
6.3 การส%งสําเนาประกาศของพนักงาน
- พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
เจ"าหน"าที่จังหวัด
- พ.ร.บ. เครื่องหมายการค"า
พ.ศ. 2534
- พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
6.4 การบริการจดทะเบียนทรัพย6สิน
ประกาศกรมทรัพย6สินทางป:ญญา
ทางป:ญญา
/6.5 การให"บริการ...
อํานาจหน%าที่
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7.

หัวหน%าส(วนราชการ

สัสดีจังหวัด

อํานาจหน%าที่
6.5 การให"บริการข"อมูลและรับแจ"ง
ข"อมูลทรัพย6สินทางป:ญญา
7.1 การสั่งติดตามจับกุมทหารที่หนี
ราชการที่ฝMายทหารแจ"งขอความ
ร%วมมือมาและหนังสือนําส%งตัว
ทหารหนีราชการที่จับไว"ให"เข"ารับ
ราชการยังกรมกองทหารรวมถึง
การสั่งงดติดตามทหารประจําการ
หนีราชการ
7.2 การโอน ย"าย ทหารกองเกิน และ
ทหารกองหนุนที่ย"ายภูมิลําเนา
ทหารเข"ามาหรือไปอยู%ต%างจัง หวัด
ต%างอําเภอในจังหวัดเดียวกัน
7.3 การสั่งยกเว"นบุคคลที่อยู%ระหว%าง
การฝLกวิชาทหาร ซึ่งกระทรวง
กลาโหมส%งรายชื่อมาแล"วให"อําเภอ
ปฏิบัติการทางบัญชีคุมทั้งเพิ่มและ
จําหน%าย
7.4 การสั่งผ%อนผันแก%บุคคลตามมาตรา
7 (2) และมาตรา 39 (3) แห%ง
พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ.2497 ไปยังอําเภอในกรณีที่
ผูว" %าราชการจังหวัด
ได"อนุมัติหรือออกใบสําคัญให"แล"ว
7.5 การปลด และการจําหน%ายทหาร
กองเกินทหารประจําการ และ
ทหารกองหนุนประเภทกอง
ประจําการ
7.6 การเรียกและการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข"ารับราชการทหารกอง
ประจําการ
7.7 การสั่งผ%อนผันไม%ต"องเรียกเข"ารับ
ราชการทหารในการเรียกพล
เพื่อตรวจสอบฝLกวิชาทหารทดลอง
ความพรั่งพร"อมการระดมพล
รวมทั้งการถอนและผ%อนผัน
7.8 การนําตัวทหารกองเกินส%งเข"ากอง
ประจําการและนําตัวขึ้นทะเบียน
กองประจําการ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- คําสั่งกองทัพบก
ที่ 1173/2528 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2528

- พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497

- พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ.2497

- พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
- คําสั่ง ทบ ที่ 1173/2528
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2528
- บันทึกข"อตกลงระหว%าง
กระทรวงฯ
- กฎกระทรวง ฉ. ที่ 39
(2516)

- ระเบียบอันเกี่ยวกับการรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497
ข"อ 6 ข"อ 7 และข"อ 8
/8. …

- 34 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

8.

ผู"บัญชาการเรือนจําจังหวัด
ผู"บัญชาการเรือนจําอําเภอ
สวรรคโลก

อํานาจหน%าที่
8.1 การพิจารณาอนุญาตให"ผู"ต"องขัง
ปMวยออกรักษาตัวนอกเรือนจํา
8.2 การพิจารณาอนุญาตให"บุคคล
ภายนอกเข"าชมกิจกรรมของ
เรือนจําเว"นการอนุญาตให"มีการ
สัมภาษณ6ผู"ต"องขังและการถ%ายภาพ
ภาพยนตร6วีดีทัศน6ภายในเรือนจํา

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- คําสั่งกรมราชทัณฑ6
ที่ 333/2544 ลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2544
- คําสั่งกรมราชทัณฑ6
ที่ 750/2544 ลงวันที่ 28
กันยายน 2544
- ข"อบังคับกรมราชทัณฑ6ว%าด"วย
การสัมภาษณ6ผู"ต"องขังและการ
ถ%ายภาพ ภาพยนตร6 วีดีทัศน6
ภายในเรือนจํา พ.ศ. 2540
- คําสั่งกรมราชทัณฑ6
ที่ 89/2545 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ6 2545
- คําสั่งกรมราชทัณฑ6 ที่
429/2554 ลงวันที่ 19
พ.ค. 2545

8.3 การดําเนินการตามระเบียบว%าด"วย
การรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.2544
8.4 การอนุญาตให"เรือนจํา/ทัณฑสถาน
สถานกักขัง นําตัวผู"ต"องขัง ผู"ต"อง
กักขัง ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ6
ที่กรมราชทัณฑ6กําหนด ออกจากที่
ห"องขังก%อนเวลา 06.00 น. และ
นําตัวผู"ต"องขัง ผู"ต"องกักขัง
เข"าห"องขัง หลังเวลา 18.00 น.
เพื่อทํางานหุงต"มอาหาร หรือเพื่อ
เตรียมออกและกลับจากการ
ทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา
ทัณฑสถานหรือสถานกักขัง
8.5 การแต%งตั้งคณะกรรมการพิจารณา - คําสั่งกรมราชทัณฑ6 ที่
คัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ส%งออกไป 429/2554 ลงวันที่ 19
ทํางานสาธารณะนอกเรือนจําหรือ พ.ค. 2545
ทัณฑสถาน
8.6 การย"ายผู"ต"องขังที่ได"รับการ
- คําสั่งกรมราชทัณฑ6 ที่
คัดเลือกเข"าอยู%ในเรือนจําชั่วคราว
429/2554 ลงวันที่ 19
และทัณฑสถานเปiดตามหลักเกณฑ6 พ.ค. 2545
ที่กรมราชทัณฑ6กําหนด

/9. …

- 35 ลําดับที่
9.

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

ผู"อํานวยการสํานักงานเขต 9.1 การอนุมัติเบิกจ%ายเงินงบประมาณ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เกี่ยวกับงานโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้
สุโขทัย เขต 1 และเขต 2
ให"ดําเนินการเป8นไปตามระเบียบ
ผู"อํานวยการสํานักงานเขต
กระทรวงศึกษาธิการ ว%าด"วยการ
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ช%วยเหลือครูใหญ% และครูโรงเรียน
เขต 38
เอกชนเป8นเงินสมทบ เงินเดือน
พ.ศ. 2506 ระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว%าด"วยการสงเคราะห6
ครูใหญ%และครูโรงเรียนเอกชนเป8น
เงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2527
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว%าด"วยการจัดกองทุนสงเคราะห6
ครูใหญ% และครูโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2527
9.2 การพิจารณาอนุญาตให"แก"วันเดือน - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ปRเกิดของนักเรียนสําหรับโรงเรียน
ว%าด"วยการแก"วันเดือนปRเกิด
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู%
พ.ศ. 2525
ในส%วนของนักเรียนและนักศึกษา
ภูมิภาค
9.3 การพิจารณาการกําหนดอักษรย%อ
การสั่งซื้อแบบพิมพ6 (รบ.1-ต,รบ.
1-ป) การส%งแบบรายงานผลการ
เรียน (รบ.2-ต,รบ.2-ป) สอบสวน
และประกาศยกเลิกแบบพิมพ6
ฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย
9.4 การดําเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับ
การเปiดภาคฤดูร"อนในสถานศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ
9.5 การอนุมัติผลการสอบ และการ
ลงนามในประกาศนียบัตรของ
ทุกระดับ
9.6 การอนุมัติ การอนุญาต หรือปฏิบัติ - พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
ใดๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2525
ทุกประเภท เว"นการจัดตั้งการ
ล"มเลิกกิจการ หรือการสั่งสอบ
ใบอนุญาต
/9.7 การอนุญาต...

- 36 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

9.7 การอนุญาตพานักเรียน นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
9.8 การอนุญาตให"ใช"อาคารสถานที่
โรงเรียน
9.9 การปรับปรุงและพัฒนาค%ายลูกเสือ - พระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ศ. 2551
สุโขทัย “รามคําแหง” การขอตั้ง
กลุ%ม/กองลูกเสือ การแต%งตั้ง
ผู"บังคับบัญชาลูกเสือ การจัดงาน
วันวชิราวุธ การจัดประกอบพิธีวัน
คล"ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห%งชาติ การตรวจขั้นที่ 5 ขั้น
ปฏิบัติการและประเมินผล การขอ
เครื่องหมายวูดแบดจ6 2,3,4 ท%อน
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ
สดุดีและการขอเข็มลูกเสือบําเพ็ญ
ประโยชน6 การแต%งตั้งคณะ
กรรมการลูกเสือจังหวัด/เขต
พื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
การชุมนุมลูกเสือและผู"บังคับ
บัญชาลูกเสือและการฝLกอบรม
บังคับบัญชาลูกเสือ การขออนุญาต
เดินทางไกลและอยู%ค%ายพักแรม
การฝLกอบรมลูกเสือชาวบ"าน
การชุมนุมลูกเสือชาวบ"าน
การพระราชทานเลี้ยงลูกเสือ
ชาวบ"าน และงานพระราชทาน
ธงประจํารุ%นลูกเสือชาวบ"าน
9.10 การตั้งหมู%ยุวกาชาด การแต%งตั้ง - ข"อบังคับสภากาชาดไทย
ผู"บังคับบัญชายุวกาชาด และการ แก"ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 68)
ชุมนุมยุวกาชาด การขออนุญาต
พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9
เดินทางไกลและอยู%ค%ายพักแรม
ว%าด"วยยุวกาชาด
สมาชิกยุวกาชาด การฝLกอบรม
ผู"บังคับบัญชายุวกาชาด และการ
ขอพระราชทานเหรียญและเข็ม
กาชาดประเภทต%างๆ การแต%งตั้ง
คณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด/
เขตพื้นที่การศึกษา/สถาบัน
/9.11 การเบิกจ%ายเงิน…
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หัวหน%าส(วนราชการ

10.

อุตสาหกรรมจังหวัด

11.

คลังจังหวัด

12.

เกษตรจังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
9.11 การเบิกจ%ายเงินที่เกี่ยวข"องกับ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
เงินงบประมาณประจําปRที่
ศึกษาธิการ ที่ 572/2551
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 7 พ.ย. 2551 เรื่อง
ได"รับจัดสรรจากสํานักบริหารงาน การมอบอํานาจให"ผู"ว%าราชการ
คณะกรรมการส%งเสริมการศึกษา จังหวัดดําเนินการแทน
เอกชนเป8นงบเงินอุดหนุน
งบดําเนินงาน และงบกลาง
10.1 การส%งเรื่องราวคําขออนุญาต
- พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
ประกอบกิจการโรงงาน เรื่องราว - คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
คําขอต%ออายุใบอนุญาตประกอบ ที่ 246/2552 ลงวันที่ 22
กิจการโรงงานเพื่อให"กระทรวง
ต.ค. 2552
อุตสาหกรรมประกอบการ
พิจารณาอนุญาตสําหรับโรงงาน
ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เป8นผู"มีอํานาจอนุญาต
11.1 การอนุมัติให"ส%วนราชการหรือรัฐ
วิสาหกิจฝากสิ่งของในลักษณะ
หีบห%อ
11.2 การอนุมัติเปiดสํานักงานคลังนอก
เวลาปฏิบัติราชการปกติ
11.3 การสั่งโอนเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญไปตั้งจ%ายทางสํานัก
เบิกอื่น
11.4 ลงนามส%งสําเนาหนังสือเวียน
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบข"อบังคับของกรมบัญชี
ว%าด"วยงานสารบรรณ
กลาง กระทรวงการคลังให"ส%วน
พ.ศ.2526
ราชการที่เกี่ยวข"องทราบและถือ
ปฏิบัติ
11.5 ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
- ระเบียบสํานักนายกฯ
นายกฯ ว%าด"วยการพัสดุด"วย
ว%าด"วยการพัสดุด"วยวิธีการ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6
ทางอิเล็กทรอนิกส6
พ.ศ.2549 ข"อ 8 (2) (3)
และข"อ 10 (2)
12.1 ดําเนินการตามกฎหมายใน
ฐานะพนักงานเจ"าหน"าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ6 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2523
อํานาจหน%าที่

/13. …

- 38 ลําดับที่
13.

หัวหน%าส(วนราชการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล"อมจังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
13.1 การออกใบเบิกทางนําไม"หรือ
- พ.ร.บ.ปMาไม" พ.ศ.2484 ม.38
ของปMาเคลื่อนที่ และการรับแจ"ง
39,40 และกฎกระทรวง
นําไม"หรือของปMาเคลื่อนที่เข"าเขต ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528)
ด%านปMาไม"
13.2 การประทับประจําต%อหนังสือ
- ระเบียบกรมปMาไม"ว%าด"วย
กํากับไม"แปรรูปและหนังสือ
ประทับประจําต%อหนังสือ
กํากับสิ่งประดิษฐ6เครื่องใช" หรือ
กํากับไม"แปรรูป และหนังสือ
สิ่งอื่นใด บรรดาที่ทําด"วยไม"
กํากับสิ่งประดิษฐ6ฯ พ.ศ.
หวงห"าม
2533 หมวดที่ 3 ข"อ 13
13.3 การขึ้นทะเบียนตรา , และการ - พ.ร.บ. สวนปMา พ.ศ. 2535
รับรองตรา
13.4 การรับรองการแจ"งตัดหรือโค%นไม"
ที่ได"มาจากการทําสวนปMา
13.5 การลงทะเบียนเล%มที่ของหนังสือ - ระเบียบกรมปMาไม"ว%าด"วยการ
แสดงบัญชีรายการไม"ที่ได"มาจาก นําไม"ท%อน ไม"แปรรูป หรือ
การทําสวนปMา (สป.15)
สิ่งประดิษฐ6ฯ ที่ได"มาจากการ
ทําสวนปMาเคลื่อนที่
พ.ศ. 2535 ข"อ 7
13.6 การออกใบคู%มือคนงาน สําหรับ - ระเบียบกรมปMาไม"ว%าด"วยการ
ผู"รับอนุญาตทําการแปรรูปไม"
ควบคุมการแปรรูปไม" ตาม
ตั้งโรงงานแปรรูปไม" โรงค"าไม"
พระราชบัญญัติปMาไม"
แปรรูป โรงค"าสิ่งประดิษฐ6ฯ
พุทธศักราช 2484
พ.ศ.2541
หมวดที่ 4 ข"อ 22
13.7 การตรวจสอบควบคุมกิจการที่ - ระเบียบกรมปMาไม"ว%าด"วยการ
ได"รับอนุญาตทําการแปรรูปไม"
ควบคุมการแปรรูปไม"
ตั้งโรงงานแปรรูปไม" โรงค"าไม"
ตามพระราชบัญญัติปMาไม"
แปรรูป โรงค"าสิ่งประดิษฐ6ฯ
พุทธศักราช 2484
พ.ศ.2541
หมวดที่ 14 ข"อ 43
13.8 การส%งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล"อม - พ.ร.บ.ส%งเสริมและรักษา
และการควบคุมมลพิษ
คุณภาพสิ่งแวดล"อมแห%งชาติ
พ.ศ. 2535
13.9 การดําเนินการตาม
- พ.ร.บ. เลื่อยโซ%ยนต6
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ%ยนต6
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 ให"ผู"อํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล"อมจังหวัดสุโขทัย
เป8นนายทะเบียนเลื่อยโซ%ยนต6
จังหวัดสุโขทัย
อํานาจหน%าที่

/14. …

- 39 ลําดับที่
14.

หัวหน%าส(วนราชการ
สหกรณ6จังหวัด

อํานาจหน%าที่
14.1 การส%งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน
ของชุมชนสหกรณ6จังหวัด
และการส%งรายงานตรวจการ
สหกรณ6และรายงาน
แสดงฐานะทางการเงิน
สหกรณ6
14.2 การรายงานขอกู"เงินทุน
ส%งเสริมสหกรณ6 เงินทุน
สงเคราะห6เกษตรกร พัสดุ
ครุภัณฑ6ของสํานักงาน
สหกรณ6จังหวัดและอําเภอ
การรายงานขอความ
เห็นชอบในการซื้อทรัพย6สิน
14.3 ขอความเห็นชอบในการ
แก"ไขเพิ่มเติมข"อบังคับ
และถือใช"ระเบียบของสหกรณ6
ทุกประเภท
14.4 อนุญาตให"กลุ%มเกษตรกร
กู"ยืมเงินกองทุนสงเคราะห6
เกษตรกรโครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
กลุ%มเกษตรกร ได"กลุ%มละไม%เกิน
สามแสนบาท
14.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการ
เร%งรัดชําระหนี้ รับชําระหนี้
เงินกู"ยืม ฟJองคดี และการอื่นๆ
อันจําเป8นเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ซึ่งรวมทั้งการแต%งตั้ง
ทนายความด"วย ต%อกลุ%ม
เกษตรกร ที่กู"ยืมเงิน
จากกรมส%งเสริมสหกรณ6
แต%ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกู"ยืมเงิน

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

- คําสั่งกรมส%งเสริมสหกรณ6
ที่ 204/2550 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2550

/15. ...

- 40 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

15.

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

16.

สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

17.

พลังงานจังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
15.1 ดําเนินการจ"าง เลิกจ"าง และ
- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
อนุญาตให"ลูกจ"างชั่วคราวลาออก เพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
ที่ 878/2544 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2544
15.2 การอนุมัติเบิกเงินค%าใช"จ%าย
- หนังสือกระทรวงการคลัง
ต%าง ๆ ตามหนังสือกระทรวง
ที่ กค 0527.6/ว 31
ที่ กค 0526.7/ว 112
ลงวันที่ 26 เมษายน 2542
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2543
- คําสั่ง สปก. ที่ 140/2543
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ6 2543
15.3 การออกหนังสือรับรอง
- ประกาศกรมสรรพากร
ภาษีมูลค%าเพิ่มร"อยละศูนย6
เกี่ยวกับภาษีมูลค%าเพิ่ม
(ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 5
มีนาคม 2535
15.4 การอนุมัติเบิกค%าตอบแทน
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 565/2550
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550
บุคคลภายนอกผู"ปฏิบัติงานให"
ทางราชการ
15.5 การอนุมัติการเบิกจ%ายค%าใช"จ%าย - คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 379/2550
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2550
ในการเดินทางไปราชการต%าง
สํานักเบิกเงินเดือน
16.1 การออกใบอนุญาตขายไพ%
- พ.ร.บ.ไพ% พ.ศ.2486 ม.17
และคําสั่งกรมสรรพสามิต
ที่ 104/2547 ลงวันที่ 11
มีนาคม 2547
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
17. อํานาจในการดําเนินการดังนี้
(๑7.๑) การพิจารณาออก
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะกlาซปiโตรเลียมเหลว)
ใบอนุญาตหรือใบแทน โอน หรือ
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน
แก"ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบ
กิจการควบคุมกlาซปiโตรเลียม
ที่ 340/๒๕๕6 ลงวันที่ 19
ดังต%อไปนี้
กันยายน ๒๕๕๖
(๑7.๑.๑) สถานที่บรรจุกlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
ที่มีปริมาณไม%เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๑.๒) สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช"
ลักษณะที่ ๓ ที่มีปริมาณไม%เกิน
๖๐,๐๐๐ ลิตร
อํานาจหน%าที่

/(17.1.3) ...
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ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

(๑7.๑.๓) สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทร"านจําหน%าย
ลักษณะที่ 2
(17.1.4) สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ
ลักษณะที่ ๒
(17.1.๕) สถานีบริการกlาซปiโตรเลียม
เหลว
(๑7.๒) การพิจารณาต%ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมกlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ดังต%อไปนี้
(๑7.๒.๑) ถังขนส%งกlาซปiโตรเลียม
เหลว ตรึงไว"บนรถขนส%งกlาซ
ปiโตรเลียมเหลวที่จดทะเบียนใน
จังหวัด ยกเว"นที่เป8นของผู"ค"าน้ํามัน
ตามมาตรา ๗ ตามกฎหมายว%าด"วย
การค"าน้ํามันเชื้อเพลิง หรือที่เป8นของ
ผู"ขนส%งให"ผู"ค"าน้ํามันมาตรา ๗
(๑7.๒.๒) สถานที่บรรจุกlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
ที่มีปริมาณไม%เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๒.๓)สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช"
ลักษณะที่ ๓ ที่มีปริมาณไม%เกิน
๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๒.๔) สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทร"านจําหน%าย
ลักษณะที่ ๒
(17.๒.๕) สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ
ลักษณะที่ ๒
(17.๒.๖) สถานีบริการกlาซปiโตรเลียม
เหลว
(๑7.๓) การพิจารณาต%ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกlาซ
หรือใบอนุญาตมีไว"ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย ที่สิ้นอายุก%อนวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๖ ดังต%อไปนี้
/(17.3.1)...
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ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

(๑7.๓.๑) ยานพาหนะขนส%งกlาซ
ทางบก ยกเว"นที่เป8นของผู"ค"าน้ํามัน
ตามมาตรา ๗ หรือที่เป8นของผู"
ขนส%งให"ผู"ค"าน้ํามันตามมาตรา ๗
(๑7.๓.๒) สถานีบรรจุกlาซ ที่มี
ปริมาณไม%เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๓.๓) สถานีบริการ
(๑7.๓.๔) ร"านจําหน%ายกlาซ
(๑7.๓.๕) โรงเก็บกlาซ
(๑7.๓.๖) สถานที่ใช"กlาซปiโตรเลียม
เหลวที่มีปริมาณไม%เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๔) การพิจารณาให"ความเห็นชอบ
ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
และจ%ายกlาซปiโตรเลียมเหลว หรือถัง
ขนส%งกlาซปiโตรเลียมเหลว ครบวาระ
ดังต%อไปนี้
(17.4.1) ถังขนส%งกlาซปiโตรเลียมเหลว
ตรึงไว"บนรถขนส%งกlาซปiโตรเลียมเหลวที่
จดทะเบียนในจังหวัด ยกเว"นที่เป8นของ
ผู"ค"าน้ํามัน ตามมาตรา ๗ ตามกฎหมาย
ว%าด"วยการค"าน้ํามันเชื้อเพลิง หรือที่เป8น
ของผู"ขนส%งให"ผู"ค"าน้ํามันมาตรา ๗
(๑7.๔.๒) สถานที่บรรจุกlาซปiโตรเลียม
เหลว ประเภทโรงบรรจุ ที่มีปริมาณไม%
เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๔.๓) สถานที่เก็บรักษากlาซ
ปiโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช"
ลักษณะที่ ๓ ที่มีปริมาณไม%เกิน
๖๐,๐๐๐ ลิตร
(๑7.๔.๔) สถานีบริการกlาซปiโตรเลียม
เหลว
17.5 การอนุญาตและต%ออายุ
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง (เฉพาะน้ํามัน)
ลักษณะที่ ๓
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน
ที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๕๒
/17.6 อํานาจ...
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หัวหน%าส(วนราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
17.6 อํานาจในการดําเนินการดังนี้
- พระราชบัญญัติการค"าน้ํามัน
(17.6.1) รับจดทะเบียนและออก
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
ใบทะเบียนเป8นผู"ค"าน้ํามันเชื้อเพลิง - คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน
ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑
ที่ ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕
(17.6.๒) รับแจ"งและออกใบรับแจ"ง มกราคม ๒๕๕๒
เป8นผู"ขนส%งน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา ๑๒
(17.6.๓) รับแจ"งและเปลี่ยนแปลง
รายการแจ"งเลิกประกอบกิจการของ
ผู"ค"าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ และผู"ขนส%งน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา ๑๒
(17.6.4) รับชําระค%าธรรมเนียม
คําขอ ใบทะเบียนและค%าธรรมเนียม
รายปR สําหรับผู"ค"าน้ํามันมาตรา ๑๑
และผู"ขนส%งน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
มาตรา๑๒
(17.6.5) สั่งหยุดประกอบกิจการ
ผู"ค"าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ มาตรา
๑๑ และผู" ข นส% ง น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
มาตรา ๑๒
(17.6.6) ดํ า เนิ น คดี ผู" ฝM า ฝe น ไม%
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การค"าน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให" ร วมถึ ง การ
แจ"งความร"องทุกข6ต%อพนักงานสอบสวน
ในการดํ า เนิ น คดี ดั งกล% า วข" า งต" น และ
การเปรี ย บเที ย บปรั บ ที่ ก รมธุ ร กิ จ
พลังงานกําหนด
17.7 การดําเนินคดีกับผู"ค"าน้ํามันตาม - คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่
มาตรา๗ แห%ง พ.ร.บ. การค"าน้ํามัน
4/2547 ลงวันที่ ๒๕
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ผู"บรรจุกlาซ
ธันวาคม ๒๕๔๗ ออกตาม
ปiโตรเลียมเหลวซึ่งเป8นผู"ดําเนินการแทน ความในข"อ ๓ พระราชกําหนด
ผู"ค"าน้ํามันตามมาตรา ๗ สถานีบริการ
แก"ไขและปJองกันภาวะการขาด
หรือผู"ใดซึ่งกระทําการฝMาฝeนคําสั่ง
แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
นายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ และให"
2516 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
รวมถึงการแจ"งความร"องทุกข6ต%อ
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน
พนักงานสอบสวนในการดําเนินคดี
ที่ ๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕
ดังกล%าว
มกราคม ๒๕๕๒
อํานาจหน%าที่

/18. ประกันสังคม...
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ลําดับที่
18.

19.

20.

21.

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ประกันสังคมจังหวัด
18.1 อํานาจให"ยึดอายัดและขาย
- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม
ทอดตลาดทรัพย6สินดําเนินคดี
ที่ 1497/2546 ลงวันที่ 24
และบังคับตามข"อ 1
ธันวาคม 2546
18.2 อํานาจการดําเนินคดีตาม
- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม
ความผิดเรื่องเช็ค ตามข"อ 2
ที่ 1497/2546 ลงวันที่ 24
ธันวาคม 2546
ผู"อํานวยการศูนย6พัฒนาฝRมือ 19.1 การดําเนินคดีเกี่ยวกับการ
- คําสั่งกรมพัฒนาฝRมือแรงงาน
แรงงานจังหวัดสุโขทัย
บริหารงานของศูนย6พัฒนาฝRมือ
ที่ 951/2546 ลงวันที่ 24
แรงงานจังหวัดสุโขทัย
ธันวาคม 2546
19.2 การลงนามในวุฒิบัตร
- คําสั่งกรมพัฒนาฝRมือแรงงาน
19.3 การอนุมัติการก%อหนี้ผูกพันเงิน
ที่ 953/2546 ลงวันที่ 24
บํารุงพัฒนาฝRมือแรงงานครั้งหนึ่ง ธันวาคม 2546
ในวงเงินไม%เกิน 20,000 บาท
- คําสั่งกรมพัฒนาฝRมือแรงงาน
19.4 การบริหารงานตาม พ.ร.บ.
ที่ 955/2546 ลงวันที่ 24
ส%งเสริมการพัฒนาฝRมือแรงงาน
ธันวาคม 2546
พ.ศ.2545
หัวหน"าสํานักงานปJองกัน
20.1 การบริหารงานในสํานักงานตาม - คําสั่งกรมปJองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่ 521/2547
และบรรเทาสาธารณภัย
บัญชีการมอบอํานาจด"านการ
จังหวัด
การบริหารงบประมาณ ข"อ2และ ลงวันที่ 16 กันยายน 2547
ด"านการสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ ตามวงเงินที่ได"มอบไว"แล"ว
โยธาธิการและผังเมือง
21.1 การควบคุมดูแลการดําเนินงาน - พ.ร.บ.ปJองกันภยันตรายอัน
จังหวัด
เกิดแต%การเล%นมหรสพ
ของโรงมหรสพให"ปฏิบัติไปตาม
กฎหมาย ยกเว"นการให"ความเห็น พ.ศ. 2464
ประกอบแจ"งกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเกี่ยวกับการอนุญาตให"
สร"างโรงมหรสพประจําปR ให"เป8น
ดุลพินิจของผู"ว%าราชการจังหวัด
21.2 การดําเนินการสนับสนุนให"คํา
- พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ปรึกษาและโยธาธิการที่อยู%ใน
ขอบเขตอํานาจหน"าที่ของกรม
พ.ศ. 2525 (ฉบับที่ 3)
โยธาธิการและผังเมืองแก%
พ.ศ. 2535
หน%วยงานราชการและองค6กร
ปกครองท"องถิ่น
21.3 การพิจารณาในการสั่งการ
- พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การขุดดิน
ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง กํากับ และถมดิน พ.ศ.2543
/ดูแล …
หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
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หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
ดูแล ซึ่งไม%ใช%อํานาจเฉพาะตัว
ของอธิบดี

22.

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58
ลงวันที่ 26 มกราคม 2515
(ตามคําสั่งกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ที่ 807/2546
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546)

21.4 การลงนามอนุญาตในแบบแปลน
ก%อสร"าง หรือซ%อมแซมอาคาร
ที่ทําการและสถานที่ราชการ
ภายในจังหวัด ซึ่งสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป8น
ผู"ออกแบบ
21.5 การดําเนินการในงานราชการของ - พ.ร.บ.การผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.ควบคุม
จังหวัด ตามกฎหมายที่กรม
อาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.
โยธาธิการและผังเมืองกํากับดูแล การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 และประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่
26 มกราคม พ.ศ. 2515
21.6 การดําเนินการในงานราชการ
- คําสั่งกรมโยธาธิการและ
ของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง ที่ 807/2546
ผังเมืองจังหวัด ที่เกี่ยวข"องกับ
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546
กฎหมาย ระเบียบข"อบังคับ
คําสั่งของส%วนราชการอื่น
พัฒนาสังคมและความมั่นคง ๒๒.๑. การอนุมัติจ%ายเงินหรือสิ่งของ
- ระเบียบกระทรวงการพัฒนา
ของมนุษย6จังหวัด
เพื่อให"ความช%วยเหลือประสบ
สังคมฯ ว%าด"วยการเงิน
ป:ญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
อุดหนุน เพื่อช%วยเหลือ
รายละไม% เกิน 2,000 บาท
ผู"ประสบป:ญหาทางสังคม
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550
22.๒ การอนุมัติให"ความช%วยเหลือ
- พระราชบัญญัติผู"สูงอายุ
ผู"สูงอายุที่ประสบป:ญหาความ
พ.ศ. 2546
เดือดร"อนเรื่องอาหาร และ/หรือ - ประกาศกระทรวงการพัฒนา
เครื่องนุ%งห%ม ไม%เกินวงเงินครั้งละ สังคมฯ เรื่องกําหนด
2,000 บาท และค%าจัดการศพ หลักเกณฑ6วิธีการและเงื่อนไข
ผู"สูงอายุตามประเพณีรายละ
การคุ"มครอง การส%งเสริม และ
2,000 บาท
การสนับสนุนการจัดที่พัก
อาศัย อาหารและเครือ่ งนุ%งห%มฯ
/- ประกาศ…
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หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

22.๓ การอนุมัติ ให"ความช%วยเหลือ
ผู"สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมการถูก
แสวงหาประโยชน6 โดยมิชอบด"วย
กฎหมาย และถูกทอดทิ้งโดย
ช%วยเหลือเป8นเงินได"ตามความ
เป8นจริงและเหมาะสม เป8นค%า
พาหนะเดินทาง ค%าอาหาร ค%า
เครื่องนุ%งห%ม หรือค%า
รักษาพยาบาลเบื้องต"นได"ครั้งละ
ไม%เกิน 500 บาท

22.๔ การสั่งจ%ายเงินตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนผู"สูงอายุ
อนุมัติและลงนามในฐานะผู"ให"
กู"ยืมในสัญญากู"ยืมเงินกองทุน
ผู"สูงอายุประเภทการกู"ยืม
รายบุคคลและประเภทเงินกู"ยืม
เป8นรายกลุ%ม
๒๒.๕ การอนุมัติโครงการ หรือ
หลักสูตรการฝLกอบรม การจัด
งานตามแผนงานโครงการ ตาม
ภารกิจปกติ หรือตามนโยบาย
ของราชการ และอนุมัติ
ให"เบิกค%าใช"จ%ายในการฝLกอบรม
การจัดงานตามระเบียบของทาง
ราชการ และอนุมัติให"คนนอก
เข"าร%วมการฝLกอบรม

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
การคุ&มครอง การส'งเสริมและ
สนับสนุนการสงเคราะหในการ
จัดการศพตามประเพณี
พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ6 วิธีการและเงื่อนไข
การคุ"มครอง การส%งเสริม และ
การสนับสนุน การช%วยเหลือ
ผู"สูงอายุซึ่งได"รับอันตรายจาก
การถูกทารุณกรรม หรือถูก
แสวงหาประโยชน6 โดยมิชอบ
ด"วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
และการให"คําปรึกษา ดําเนิน
การอื่นที่เกี่ยวข"องในทางการ
แก"ไขป:ญหาครอบครัว
พ.ศ.2548
- ระเบียบคณะกรรมการ
ผู"สูงอายุแห%งชาติว%าด"วยการ
บริหารกองทุน การรับเงิน
การจ%ายเงิน และการเก็บรักษา
เงิน การจัดนําผลประโยชน6
และการจัดการกองทุน
ผู"สูงอายุ พ.ศ.2548
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว%าด"วยการอนุมัติให"เดินทางไป
ราชการและการจัดประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
- ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
ด"วยการเบิกจ%ายค%าใช"จ%ายใน
การบริหารงานของส%วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
/ระเบียบ...
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หัวหน%าส(วนราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว%าด"วยการใช"จ%ายในการ
ฝLกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว%างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก"ไข
เพิ่มเติม
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย6 ที่ ๒๑๔ /
๒๕๕๗ เรื่องการมอบอํานาจ
ให"ผู"ว%าราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ
๒๒.๖ การอนุมัติการปรับ
- ระเบียบคณะกรรมการส%งเสริม
สภาพแวดล"อมที่อยู%อาศัยให"แก%
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
คนพิการ การมีผู"ช%วยคนพิการ
พิการแห%งชาติ ว%าด"วย
การช%วยเหลือคนพิการทีไม%มี
หลักเกณฑ6และวิธีการปรับ
ผู"ดูแล และสิทธิของผู"ดูแลคน
สภาพแวดล"อมที่อยู%อาศัยให"แก%
พิการ
คนพิการ การมีผู"ช%วยคนพิการ
การช%วยเหลือคนพิการที่ไม%มี
ผู"ดูแล และสิทธิของผู"ดูแลคน
พิการ
๒๒.๗ การจดแจ"งเป8นล%ามภาษามือและ - ระเบียบคณะกรรมการส%งเสริม
ค%าตอบแทนการให"บริการล%าม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ภาษามือ
พิการแห%งชาติ ว%าด"วยล%าม
ภาษามือ พ.ศ.๒๕๕๒
- ประกาศสํานักงานส%งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห%งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ6และ
อัตราค%าตอบแทนการ
ให"บริการล%ามภาษามือ
- ประกาศสํานักงานส%งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห%งชาติ เรื่อง รายการและ
อัตราค%าใช"จ%ายในการบริหาร
จัดการระบบการให"บริการล%าม
ภาษามือ ที่จัดโดยองค6กร
เอกชนหรือองค6กรด"านคน
พิการเป8นหน%วยบริการล%าม
ภาษามือ
อํานาจหน%าที่

/๒๒.๘ การมีคําสั่ง…
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23.

หัวหน%าส(วนราชการ

ธนารักษ6พื้นที่สุโขทัย

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
๒๒.๘ การมีคําสั่งให"ผู"ขอรับเด็กเป8นบุตร - พ.ร.บ. การรับเด็กเป8นบุตร
บุญธรรม นําเด็กไปทดลองเลี้ยงดู บุญธรรม พ.ศ. 2522 และที่
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
แก"ไขเพิ่มเติม
ในกฎกระทรวง
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๓)
(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓)
- กฎกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย6
ฉบับที่ ๙ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป8น
บุตรบุญธรรม พ.ศ.๒๕๒๒
- กฎกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย6
เรื่อง การสอบคุณสมบัติและ
ข"อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความ
เป8นอยู%และความเหมาะสมของ
ผู"ขอรับเด็กเป8นบุตรบุญธรรม
บุคคลผู"มีอํานาจให"ความ
ยินยอมในการรับเด็กเป8นบุตร
บุญธรรม และเด็กที่จะเป8น
บุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔
23.1 การลงนามในสัญญาเช%าที่ดิน
- กฎกระทรวง พ.ศ.2545 ข"อ
ราชพัสดุและสัญญาปลูกสร"าง
24 (2) และหนังสือกรมธนาอาคารยกกรรมสิทธิ์ให"กระทรวง
รักษ6 ที่ กค 0406/ว 16
การคลัง ซึ่งกรมธนารักษ6ให"ความ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2534
เห็นชอบและผู"ว%าราชการจังหวัด เรื่อง การให"ความเห็นชอบ
ได"อนุมัติแล"ว
เกี่ยวกับการจัดให"เช%าที่
ราชพัสดุ
23.2 การดําเนินการขอโอนเปลี่ยนชื่อ - หนังสือกรมธนารักษ6 ที่ กค
ผู"ถือกรรมสิทธิ์ในหนังสือสําคัญ
0405/ว 164 ลงวันที่ 30
สําหรับที่ดินของที่ดินราชพัสดุที่
พฤศจิกายน 2521 เรื่อง
ยังไม%ได"เปลี่ยนเป8นชื่อกระทรวง
การโอนเปลี่ยนชื่อผู"ถือ
การคลัง
กรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ
23.3 การลงนามในใบสําคัญแสดงการ - หนังสือกรมธนารักษ6
เช%าที่ราชพัสดุซึ่งได"อนุมัติแล"ว
ด%วนมาก ที่ กค 0406/
ว 913 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2536
อํานาจหน%าที่

/ เรื่อง โครงการ ....
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หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่

23.4 เป8นผู"แทนกระทรวงการคลังใน
การจดทะเบียนการเช%าที่ที่ราชพัสดุซึ่งมีระยะเวลาการเช%าเกิน
กว%า 3 ปR
23.5 แก"ชื่อและหรือชื่อสกุลของ
ผู"เช%าที่ราชพัสดุ
23.6 เบิกถอนเงินประกันต%างๆ คืนแก%
ผู"เช%าที่ราชพัสดุที่เลิกเช%า และ
ไม%มีพันธะใด ๆ กับทางราชการ
23.7 การส%งคืนที่ราชพัสดุ
24

จัดหางานจังหวัดสุโขทัย

25.

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสุโขทัย

26

บ&านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสุโขทัย

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง โครงการจัดทําคู%มือ
ผู"เช%าบัตรประจําตัวผู"เช%า
และใบสําคัญแสดงการเช%า
- กฎกระทรวง พ.ศ.2545
ข"อ 24 (2)

- คําสั่งกรมธนารักษ6
ที่ 435/2552 ลงวันที่
29 กันยายน 2552
- คําสั่งกรมการจัดหางาน
ที่ 625/2554 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2554

24.1 การทําสัญญาเงินกู"กับผู"ได"รับ
การอนุมัติเงินกู"ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
24.2 การบอกเลิกสัญญากู"ยืมฯ
24.3 การลงนามส%งอัยการจังหวัด
เพื่อให"จัดหน%วยงานอัยการว%า
ต%างหรือแก"ต%างคดี ในกรณีมูล
คดีเกิดขึ้นในจังหวัด
การอนุมัติโครงการ หรือหลักสูตร
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
การฝLกอบรม การจัดงานตามแผนงาน
เพื่อเกษตรกรรม
โครงการ ตามภารกิจปกติ หรือตาม
ที่ 1988/2555 ลงวันที่ 19
นโยบายของทางราชการ และอนุมัติ
ธันวาคม 2555
ให"เบิกค%าใช"จ%ายในการฝLกอบรม
การจัดงานตามระเบียบของทางราชการ
26.๑ การอนุมัติโครงการหรือ
หลักสูตรการฝLกอบรมเพื่อเบิก
ค%าใช"จ%ายการฝLกอบรม
การจัดงาน และการประชุม
ระหว%างประเทศ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
ด"วยค%าใช"จ%ายการฝLกอบรม
การจัดงาน และการประชุม
ระหว%างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก"ไขเพิ่มเติม ตามข"อ ๘
/- คําสั่งกรมกิจการ…

- 50 ลําดับที่

27

หัวหน%าส(วนราชการ

ศูนยคุ&มครองคนไร&ที่พึ่ง
จังหวัดสุโขทัย

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ที่ ๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม
๒๕๕๘ เรื่องการมอบอํานาจให"ผู"ว%า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
26.๒ การอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- ระเบียบว%าด"วยการบริหาร
รายละเอียดการในการจัดหา
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
ครุภัณฑ6 ที่ดิน หรือสิ่งก%อสร"าง
แก"ไขเพิ่มเติม ตามข"อ ๑๘
ในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หรืองบรายจ%ายอื่นแล"วแต%กรณี ที่ ๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
ที่มิใช%การก%อหนี้ผู"พันข"าม
๒๕๕๘ เรื่องการมอบอํานาจให"ผู"ว%า
ปRงบประมาณซึ่งได"รับการ
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
จัดสรรงบประมาณแล"ว โดยไม%
เพิ่งวงเงินงบประมาณรายจ%าย
26.๓ การอนุมัติแต%งตั้ง
- ระเบียบการเบิกจ%ายเงินจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
คลังการเก็บรักษาเงิน และการ
ของหน%วยงานในสังกัดกรม
นําเงินส%งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
กิจการเด็กและเยาวชน
ตามข"อ ๘๒ และข"อ ๘๔
ซึ่งเป8นส%วนราชการใน
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและ
ราชการบริหารส%วนกลางที่มี
เยาวชน ที่ ๒๘/๒๕๕๘
สํานักงานอยู%ในส%วนภูมิภาค
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่องการมอบอํานาจให"ผู"ว%า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน
การดําเนินการตามระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว%า
กระทรวงการคลังว%าด"วยค%าใช"จ%ายใน
ด"วยค%าใช"จ%ายในการฝLกอบรม
การฝLกอบรม การจัดงาน
การจัดงานและการประชุม
และการประชุมระหว%างประเทศ
ระหว%างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑. อนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการ
และที่แก"ไขเพิ่มเติม
ฝLกอบรมเพื่อเป8นค%าใช"จ%ายตาม
- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
ข"อ ๘ แห%งระเบียบกระทรวง
สวัสดิการ ที่ ๑๓๕๑/๒๕๕๘
การคลังว%าใช"จ%ายในการฝLกอบรม
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การจัดงาน และการประชุม
ระหว%างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
และที่แก"ไขเพิ่มเติม
อํานาจหน%าที่

/๒. เทียบตําแหน%ง...
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อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

๒. เทียบตําแหน%งของบุคคลที่จะ
เบิกจ%ายค%าใช"จ%ายในกรณีที่มิใช%เป8น
บุคลากรของรัฐตามความเหมาะสม
ตามข"อ ๑๑ (๔) แห%งระเบียบ
กระทรวงการคลังว%าใช"จ%ายในการ
ฝLกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว%างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก"ไขเพิ่มเติม
๓. อนุมัติการเบิกจ%ายค%าพาหนะเดินทาง
ไปกลับระหว%างสถานที่อยู% ที่พัก หรือ
ที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัด
ฝLกอบรม ตามข"อ ๑๓ แห%งระเบียบ
กระทรวงการคลังว%าใช"จ%าย
ในการฝLกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว%างประเทศพ.ศ.๒๕๔๙
และที่แก"ไขเพิ่มเติม
๔. อนุมัติจ%ายค%าสมนาคุณสูงกว%าอัตรา
ที่กําหนด ในกรณีที่จําเป8นต"องใช"
วิทยากรที่มีความรู" ความสามารถ
และประสบการณ6เป8นพิเศษ เพื่อ
ประโยชน6ในการฝLกอบรมตาม
โครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด ตาม
ข"อ ๑๔ (๒) (ค) แห%งระเบียบ
กระทรวงการคลังว%าใช"จ%าย
ในการฝLกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว%างประเทศพ.ศ.๒๕๔๙
และที่แก"ไขเพิ่มเติม
๕. พิจารณาจัดให"ผู"เข"ารับการฝLกอบรม
พักในห"องคนเดียวได"ในกรณีที่ไม%
เหมาะสมหรือจําเป8น ไม%อาจพักรวม
กับผู"อื่นได"ตามข"อ ๑๖ (๑)
แห%งระเบียบกระทรวงการคลังว%าใช"
จ%ายในการฝLกอบรมการจัดงาน และ
การประชุมระหว%างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก"ไขเพิ่มเติม
/๖. พิจารณา…
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อํานาจหน%าที่

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

๖. พิจารณาจัดให"ผู"สังเกตการณ6หรือ
เจ"าหน"าที่ พักในห"องพักคนเดียวได"
ในกรณีที่ไม%เหมาะสม จําเป8นไม%อาจ
พักรวมกับผู"อื่นได"ตามข"อ ๑๖ (๑)
แห%งระเบียบกระทรวงการคลังว%าใช"
จ%ายในการฝLกอบรมการจัดงาน และ
การประชุม ระหว%างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก"ไขเพิ่มเติม
๗. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ%ายค%าใช"จ%าย
ในการจัดงานตามแผนงาน โครงการ
ตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบาย
ของตามราชการ เช%น การจัด
งานวันคล"ายวันสถาปนาของส%วน
ราชการ จัดงานนิทรรศการ การจัด
งานแถลงข%าว การจัดงานประกวด
หรือแข%งขัน หรือการจัดกิจกรรม
ต%างๆ เป8นต"น ได"เท%าที่จ%ายจริง
ความจําเป8น เหมาะสมและประหยัด
ตามข"อ ๒๙ แห%งระเบียบ
กระทรวงการคลังว%าใช"จ%าย
ในการฝLกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว%างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก"ไขเพิ่มเติม

/ ผนวก ค …

- 53 ผนวก ค
(แนบท%ายคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่
/2560 ลงวันที่
ตุลาคม พ.ศ. 2560)
อํานาจหน"าที่ ที่ผู"ว%าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบอํานาจให"นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่
1.

หัวหน%าส(วนราชการ
นายอําเภอ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
1.1 การอนุญาตการลาของข"าราชการ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
และลูกจ"างในอําเภอ
ว%าด"วยการลาของข"าราชการ
พ.ศ. 2555
1.2 การอนุญาตให"ข"าราชการและ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ลูกจ"างเดินทางไปราชการ หรือ
ว%าด"วยการอนุมัติให"เดินทาง
ออกนอกเขตจังหวัด
ไปราชการและจัดการประชุม
ของทางราชการข"าราชการ
พ.ศ. 2524
1.3 การอนุมัติให"ข"าราชการและลูกจ"าง - ระเบียบกระทรวงการคลัง
อยู%ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ว%าด"วยการจ%ายเงินค%าอาหาร
ปกติรวมถึงนายอําเภอด"วย
ทําการนอกเวลา พ.ศ. 2532
1.4 อนุญาตให"ใช"รถยนต6ของทาง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ราชการออกนอกที่ตั้งสํานักงาน
ว%าด"วยการใช"รถราชการ
ออกนอกเขตจังหวัด หรือการใช"
พ.ศ. 2523
ข"ามคืน
1.5 การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียน - กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับ
รับรองบุตร นอกสํานักทะเบียนใน ที่ 6) พ.ศ.2522 ออกตาม
ท"องที่ห%างไกล
ความใน พ.ร.บ.จดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ.2478
1.6 อนุมัติจําหน%ายกระสุนปeนลูกซอง - ข"อปฏิบัติว%าด"วยการเบิกจ%าย
ซึ่งใช"ในการฝLกอบรมทบทวนของ
การเก็บรักษา การจําหน%าย
จังหวัด
อาวุธปeนและเครื่องกระสุนปeน
ที่ใช"สําหรับหมู%บ"าน อพป.
หมวดที่ 5 ข"อ 19,20 และ
23 และหนังสือสั่งการ
ที่ มท 0411/328
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2528
1.7 การตรวจตราดูแลมูลนิธิ
- มาตรา 90 แห%ง ป.พ.พ.
ตรวจสอบเอกสารอื่น ๆ
อํานาจหน%าที่

/1.8 การอนุมัติ…
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หัวหน%าส(วนราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
1.8 การอนุมัติทําลายเอกสารเกี่ยวกับ - ระเบียบกรมการปกครอง
บัตรประจําตัวประชาชน
ว%าด"วยการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน
พ.ศ. 2538
1.9 การพิจารณาเรื่องสัญชาติใน
- ระเบียบสํานักกลางทะเบียน
เอกสารทะเบียนบ"าน เช%น การเพิ่ม ราษฎร พ.ศ. 2535
การแก"ไข การจําหน%าย
1.10 การดําเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรีว%าด"วยการ
ว%าด"วยการพัสดุ พ.ศ.2535
พัสดุ พ.ศ. 2535 , พ.ร.บ.
ข"อ 18 (1) (2) พ.ศ.2538
การจัดซื้อจัดจ"างและการบริหาร ข"อ 19 และ 20 และ พ.ร.บ.
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
การจัดซื้อจัดจ"างและ
กฎหมายหรือระเบียบที่ออกตาม การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ร.บ. ดังกล%าว ภายในวงเงิน
พ.ศ. 2560
ที่ได"รับมอบอํานาจ ภายในวงเงิน
ที่ได"รับมอบอํานาจ
1.11 การอนุมัติให"คืนหลักประกัน
สัญญาในวงเงินครั้งละไม%เกิน
3,000,000 บาท (สามล"าน
บาทถ"วน)
1.12 การอนุมัติก%อหนี้ผูกพันเงินบํารุง - ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ%นดิน พ.ศ. 2534
ของหน%วยบริการในสังกัด
มาตรา 38 (9)
กระทรวงสาธารณสุขครั้งหนึ่ง
- ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
ไม%เกิน 100,000 บาท
สาธารณสุข ที่ สธ 0208/45/
รวมทั้งการแต%งตั้งเจ"าหน"าที่
1823 ลงวันที่ 18 เมษายน
หรือกรรมการ
2543
- ตามความในมาตรา 12 แห%ง
1.13 การเซ็นชื่อย%อกํากับในสมุดจด
พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2478 และ
ลงนามผู"พัก และการออกใบรับ
ตามแบบ ร.ร.7 เมื่อได"รับหนังสือ ข"อ 12 แห%งกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความใน
แจ"งรายงานประจําวันของผู"พัก
ตามแบบ ร.ร.6 จากเจ"าของหรือ มาตรา 27 แห%ง พ.ร.บ.โรงแรม
พ.ศ. 2478
เจ"าสํานัก
1.14 การแต%งตั้งผู"รักษาราชการแทน - ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ%นดิน พ.ศ. 2534
ม.64
- ระเบียบ มท.ว%าด"วยค%าใช"จ%ายใน
1.15 การเดินทางไปราชการใน
การเดินทางไปราชการ ของ
ราชอาณาจักรสําหรับนายก
เทศมนตรีตําบล เทศมนตรีตําบล เจ"าหน"าที่ท"องถิ่น พ.ศ.2555
ลว 14 ก.ย. 2555
ประธานสภาตําบล และ
ประธานสภา อบต. นายก อบต.
และสมาชิก อบต. ในพื้นที่อําเภอ
กรณีเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
/1.16 การอนุมัติ..
อํานาจหน%าที่

- 55 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
1.16 การอนุมัติให"ขยายเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
ของเทศบาลตําบล
1.17 การอนุมัติให"เปiดประชุมและ
ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญของเทศบาลตําบล
1.18 การจําหน%ายของกลางในคดี
ที่ถึงที่สุดแล"วทุกคดี

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 24 และฉบับแก"ไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 26 และฉบับแก"ไข
เพิ่มเติม
- ข"อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว%าด"วยการเก็บของกลาง
พ.ศ.2480 ส%วนที่ 3
หมวดที่ 1 ข"อ 23
- พ.ร.บ.บัตรประจําตัว
เจ"าหน"าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

1.19 การออกบัตรประจําตัวสมาชิก
สภาเทศบาลและผู"บริหาร
เทศบาลตําบล
1.20 การพิจารณาอนุญาตและ
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆ%าสัตว6
ควบคุมการฆ%าสัตว6และการ
และการจําหน%ายเนื้อสัตว6
จําหน%ายเนื้อสัตว6
พ.ศ.2535
1.21 การควบคุมการออกและการ
ใช"บัตรประจําตัวสมาชิก อพ.ปร.
และ ทส.ปช.
1.22 เป8นหัวหน"าคณะทํางานใน
- ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการ
การออกตรวจ ติดตาม และให"
เทปหรือวัสดุโทรทัศน6
ความเห็นชอบในการออก
พ.ศ. 2530
ใบอนุญาตให"ประกอบกิจการให"
เช%า/แลกเปลี่ยน/จําหน%าย ซึ่งเทป
และวัสดุโทรทัศน6หรือให"ฉาย/
บริการ ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน6
1.23 การรับเงินหรือทรัพย6สินที่มี
- ตามระเบียบกระทรวง
ผู"บริจาคให"ทางราชการ
การคลังว%าด"วยการรับเงิน
หรือทรัพย6สินที่มีผู"บริจาคให"
ทางราชการ พ.ศ. 2526
1.24 การลงนามในบัตรประจําตัว
- ตามพระราชบัญญัติลักษณะ
กํานัน ผู"ใหญ%บ"าน ฯลฯ
ปกครองท"องที่ พุทธศักราช
2457 และแก"ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

/1.25 การพิจารณา…

- 56 ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
1.25 การพิจารณาให"ความเห็นชอบ
กรณีองค6การบริหารส%วนตําบล
ขอดําเนินกิจกรรมนอกเขต
หรือร%วมกิจกรรมกับองค6การ
บริหารส%วนตําบลอื่นในเขตพื้นที่
อําเภอเดียวกัน
1.26 การพิจารณาอนุมัติให"ผู"บริหาร
ท"องถิ่น และประธานสภาท"องถิ่น
(กรณีเทศบาลตําบล และองค6การ
บริหารส%วนตําบล) ใช"พาหนะ
ส%วนตัวเดินทางไปราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและ
องค6การบริหารส%วนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 28

- ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว%าด"วย
ค%าใช"จ%ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ"าหน"าที่ท%องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก"ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข"อ 25

1.27 การอนุญาตขยายเวลาจัดทํา
แผนพัฒนาสามปR ขององค6กร
ปกครองส%วนท"องถิ่น (กรณี
เทศบาลตําบล)

- ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว%าด"วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค6กร
ปกครองส%วนท"องถิ่น
พ.ศ.2548 ข"อ 18
1.28 แต%งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน - ตามระเบียบกระทรวง
ที่อ%านหนังสือพิมพ6ประจํา
ศึกษาธิการว%าด"วยที่อ%าน
หนังสือพิมพ6ประจําหมู%บ"าน
หมู%บ"าน (กรณีเทศบาลตําบล
พ.ศ. 2530 ข"อ 6, 8, 10
และองค6การบริหารส%วนตําบล)
และ 1
- ตามระเบียบกรมประชา
1.29 การอนุมัติรายชื่อผู"สูงอายุที่มี
สงเคราะห6 ว%าด"วยการจ%ายเงิน
คุณสมบัติเหมาะสมรับเลี้ยง
ยังชีพผู"สูงอายุ การอนุมัติเบิกจ%าย สงเคราะห6เบี้ยยังชีพสําหรับ
เบี้ยยังชีพ ผู"สูงอายุและอื่น ๆ
ผู"สูงอายุ พ.ศ. 2543 และ
ที่เกี่ยวข"องกับการสงเคราะห6
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ผู"สูงอายุ (กรณีเทศบาลตําบล
และองค6การบริหารส%วนตําบล)
1.30 การพิจารณาอนุญาตให"
- ตาม พ.ร.บ.สภาตําบล และ
ข"าราชการ พนักงานส%วนท"องถิ่น องค6การบริหารส%วนตําบล
หรือลูกจ"าง ไปดํารงตําแหน%ง
พ.ศ.2537 และแก"ไขเพิ่มเติม
หรือปฏิบัติกิจการขององค6การ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
บริหารส%วนตําบลเป8นการ
มาตรา 72
ชั่วคราวโดยไม%ขาดจากต"นสังกัด
เดิม (กรณีภายในอําเภอ)
/1.31 การพิจารณา…
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หัวหน%าส(วนราชการ

อํานาจหน%าที่
1.31 การพิจารณาอนุมัติทําลายต"นขั้ว
รับจํานํา และใบเสร็จรับเงินของ
สถานธนานุบาล (กรณีเทศบาล
ตําบลและองค6การบริหารส%วน
ตําบล)

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
- ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
กรมการปกครอง ที่ มท 0314/
ว 870 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม
2518
/ผนวก ง …

- 58 ผนวก ง
(แนบท%ายคําสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่

/2560 ลงวันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2560)

อํ า นาจหน"า ที ่ ที ่ผู "ว %า ราชการจัง หวัด สุโ ขทัย มอบอํ า นาจ ให"ห ัว หน"า ส%ว นราชการ หน%ว ยงานที ่เ ป8น
ส%วนราชการ/หน%วยงานย%อย ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
ดําเนินการอื่น
ลําดับที่

หัวหน%าส(วนราชการ

1.

ผู"อํานวยการโรงพยาบาล
สุโขทัย/โรงพยาบาล
ศรีสังวร

2.

ผู"อํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชนทุกโรงพยาบาล

อํานาจหน%าที่
1.1 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดลาได"ตามระเบียบ
1.2 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดเดินทางไปราชการ
และออกนอกเขตจังหวัด
1.3 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา
ทําการปกติ
1.4 การอนุมัติใช"รถยนต6ส%วนกลางหรือ
รถรับรองในการเดินทางไปราชการ
ในพื้นที่จังหวัดหรือไปราชการ
นอกเขตจังหวัดที่ตั้งสํานักงาน
1.1 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดลาได"ตามระเบียบ
1.2 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดเดินทางไปราชการ
และออกนอกเขตจังหวัด
1.3 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา
ทําการปกติ
1.4 การอนุมัติใช"รถยนต6ส%วนกลางหรือ
รถรับรองในการเดินทางไปราชการ
ในพื้นที่จังหวัดหรือไปราชการ
นอกเขตจังหวัดที่ตั้งสํานักงาน

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
-

-

/3. ...

- 59 ลําดับที่
3.

หัวหน%าส(วนราชการ
หัวหน"าสถานีอนามัย

อํานาจหน%าที่
1.1 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดลาได"ตามระเบียบ
1.2 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดเดินทางไปราชการ
และออกนอกเขตจังหวัด
1.3 การอนุญาตให"ข"าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ"าง
ในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา
ทําการปกติ
1.4 การอนุมัติใช"รถยนต6ส%วนกลางหรือ
รถรับรองในการเดินทางไปราชการ
ในพื้นที่จังหวัดหรือไปราชการ
นอกเขตจังหวัดที่ตั้งสํานักงาน

กฎหมาย ระเบียบ ข%อบังคับ
คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี

