คําสั่งจังหวัดนาน
ที่ 3820 /๒๕๕5
เรื่อง มอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดนานใหแกรองผูวาราชการจังหวัดนาน
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอ
และผูดํารงตําแหนงอื่น ปฏิบัติราชการแทน
************************
ตามคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 0597/๒๕๕5 ลงวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕5 เรื่อง การมอบ
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดนานใหแกรองผูวาราชการจังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอและผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน นั้น
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดนาน รองผูวาราชการ
จังหวัดนาน โดยใหปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และ วันที่ 7 ธันวาคม 2555
ตามลํ าดั บ ดั งนั้น เพื่อใหการปฏิบั ติราชการของจั งหวั ด นาน เป9 นไปดวยความเรีย บรอย เป9 นป: จจุ บั น
และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และมาตรา
๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส( พ.ศ.๒๕๔๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๔ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูวาราชการจังหวัดนาน จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิก คํ าสั่ งจังหวั ด นานดังกลาวขางตน และบรรดาคําสั่งการมอบอํ านาจของ
ผูวาราชการจังหวัดนานทั้งหมด และใหใชความในคําสั่งนี้แทน
๒. อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสงวนไวเป$นการเฉพาะ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กฎหมาย ระเบีย บ คํ าสั่ ง หนั งสือ หรือ มติค ณะรั ฐ มนตรี ระบุ ใ หเป9 นอํ านาจ
เฉพาะตัวของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งไมสามารถมอบอํานาจใหผูใดปฏิบัติราชการแทนได
๒.๒ การสั่งการ การอนุมัติ การดําเนินการหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงงานที่เป9น
นโยบายสําคัญ หรือนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

/ ๒.๓ การบริหาร…

-2๒.๓ การบริหารงบประมาณ
(๑) อํานาจในการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม ที่มีวงเงินเกินกวาที่กําหนดไวทายคําสั่งนี้
(๒) งบประมาณการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ และงบประมาณที่ไดรับการ
อนุ มั ติแ ละจั ด สรรจากนายกรั ฐ มนตรี รองนายกรั ฐ มนตรี หรือ รั ฐ มนตรีป ระจํ าสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ที่กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(3) การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจาย ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
การงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม และระเบี ย บวาดวยการบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.4 การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้งโยกยาย การเลื่อนขั้นเงินเดือน
และการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาโทษทางวินัย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
และขาราชการประเภทอํานวยการ
2.5 เป9นประธานคณะกรรมการขาราชการองคUการบริหารสวนจังหวัดนาน และกํากับ
ดูแลองคUกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคUการบริหารสวนจังหวัดนาน เทศบาลเมืองนาน
๒.6 งานรับเสด็จ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และพระดําริ
๒.7งานประธานการประชุม กรณีท่ผี ูวาราชการจังหวัดเป9นประธานการประชุม ตามที่
กฎหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ประกาศ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การอื่ น ใดกํ า หนดไว และงาน
ที่ผูวาราชการจังหวัดนัดหมายไวเป9นการเฉพาะ
2.8 งานราชการลับและความมั่นคงของชาติ
2.9 งานที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งการไวโดยเฉพาะ
2.10 งานอื่นๆ ที่มไิ ดระบุไวในคําสั่งนี้ และมิไดมอบอํานาจใหผูใดปฏิบัติราชการแทน
3. การแบงมอบงานตามกลุมภารกิจใหรองผูวาราชการจังหวัดนาน
3.1 กลุมภารกิจดานสังคม ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติมอบให นายกาจพล
เอิบสุขสิริ รองผูวาราชการจังหวัดนาน เป9นผูรับผิดชอบ
3.2 กลุมภารกิจดานพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ มอบให นายอดิศร
พิทยายน รองผูวาราชการจังหวัดนาน เป9นผูรับผิดชอบ
โดยใหรองผูวาราชการจังหวัดนานที่รับมอบงานในแตละกลุ มภารกิจมีหนาที่ใ นการ
ควบคุ ม การบริ ห ารราชการ กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการ กํ า กั บ เรงรั ด ประสานงาน ติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดยุทธศาสตรUและนโยบายการพัฒนาจังหวัดในกลุมภารกิจที่รับผิดชอบ
/4. การแบงมอบ...

-34. การแบงมอบสวนราชการและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
แบงมอบสวนราชการและการกํากับดูแลปฏิบัติงานของสวนราชการที่อยูในความ
รับผิดชอบและบังคับบัญชาตามมาตรา 54 และการกํากับดูแลตามมาตรา 57 (4) การประสานงาน
ตามมาตรา 57 (5) และการกํากับการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 57 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ใหเป9นไปตาม ผนวก 1. แนบทาย
คําสั่งนี้
5. การแบงมอบพื้นที่อําเภอ
การปฏิบัติราชการและการกํากับดูแลการบริหารงานพื้นที่อําเภอใหรับผิดชอบทุกดาน
ทั้งการแกไขป:ญ หาความเดือ ดรอนของประชาชนในพื้นที่ การปกครอง การบริหาร การพัฒนา ฯลฯ
ยกเวนที่เป$นอํานาจของผูวาราชการจังหวัดนานโดยเฉพาะ ตาม ผนวก 2. แนบทายคําสั่งนี้
6.การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
6.1 มอบอํานาจใหรองผู วาราชการจังหวั ดนาน ปลัด จังหวั ดนาน หัว หนาสวน
ราชการประจําจังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอทุกอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชน สาธารณสุขอําเภอหัวหนาสถานีอนามัย และผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสU พ.ศ. ๒๕๔๙ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มีนาคม 2555
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑU ก ารคํ า นวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ และระเบี ย บ/กฎหมาย/
มติคณะรัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวของ ตามผนวก 3. แนบทายคําสั่งนี้
6.2 มอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
การอนุ ญาต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ราชการ หรื อการดํ าเนิ นการอื่ นใดของหนวยงาน ตามผนวก 4
แนบทายคําสั่งนี้
6.3 มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดตาม ผนวก 5. แนบทายคําสั่งนี้
6.4 มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการสวนกลาง ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดตาม ผนวก 6.แนบทายคําสั่งนี้
6.5. มอบอํานาจใหนายอําเภอ และผูดํารงตําแหนงอื่น ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดตาม ผนวก 7. แนบทายคําสั่งนี้
7. เพื่อใหการปฏิบัติตามคําสั่งมอบอํานาจบังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค>
จึงใหถือปฏิบัติดังนี้
7.๑ ใหรองผู วาราชการจั ง หวั ด นานมี อํ า นาจหนาที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ
ราชการและกํากับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ การจัดทําแผน การปฏิบัติการตามแผน การติดตาม
/7.2 ประเมินผล...

-4ประเมินผล และการประชาสัมพันธU แตกรณีท่ีเห็นวาเป9นเรื่องสําคั ญใหเสนอผูวาราชการจังหวัดนาน
พิจารณาสั่งการ
7.2 กรณีรองผูวาราชการจังหวัดนานคนหนึ่งไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ไดใหรองผูวาราชการจังหวัดนานที่อยู ปฏิบัติราชการแทน และเมื่อไดวินิจฉัยสั่งการแลวประการใดให
หัวหนาสวนราชการเจาของเรื่องนําเสนอรองผูวาราชการจังหวัดนานที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว
7.3 บริหารจัดการ และการปฏิบัติราชการประจําใหเหมาะสม เพื่อพิจารณาสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องตางๆ ใหสําเร็จลุลวงโดยเร็ว โดยเฉพาะงานบริการและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน หรืองานเรงดวน
7.4 กรณี น โยบาย และงานสํ า คั ญ เรงดวน ใหหั ว หนาสวนราชการนํ า เสนอ
ผู วาราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู รั ก ษาราชการแทน พิ จ ารณาในการสั่ ง การ การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ
แลวแตกรณี โดยเร็วและทันเหตุการณU โดยไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและประชาชน
7.5 บรรดาราชการที่ผูที่ไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
ไดสั่งการอนุญาต อนุมัติ ไปแลวตามที่ไดรับมอบอํานาจ หากเป9นกรณีเรงดวน และเรื่องที่มีความสําคัญ
ที่ควรนําเสนอใหผูวาราชการจังหวัดทราบ เพื่อประโยชนUในการกํากับ เรงรัด ติดตาม และตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ ใหนําเรียนผูวาราชการจังหวัดทราบทันที
7.6 กรณีกระทรวง ทบวง กรม ตนสังกัด มีคําสั่งหรือหนังสือมอบอํานาจใหแก
หั ว หนาสวนราชการ หากมี คํ า สั่ ง ยกเลิ ก แกไข ปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงคํ า สั่ ง เดิ ม ใหหั ว หนา
สวนราชการ นั้ น ๆ เสนอคํ า สั่ ง ใหผู วาราชการจั ง หวั ด นานพิ จ ารณาสั่ ง การโดยเร็ ว เป9 น รายกรณี ไ ป
พรอมสําเนาคําสั่งดังกลาวใหสํานักงานจังหวัดนานรวบรวมไว หรือเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ทุกเรื่อง
7.7 ผู ไดรั บ มอบอํ านาจตามคํ าสั่ ง นี้ จะมอบอํ านาจใหผู ใดตออี ก ไมได เวนแต
มีเหตุผล ความจําเป9น โดยใหนําเสนอเพื่อพิจารณามอบอํานาจเพิ่มเติมเป9นกรณีไป
7.8 ใหหั วหนาสวนราชการชี้แจงแนะนําการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ใหขาราชการ
ในสั งกั ด ทราบโดยทั่ ว กัน เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจั งหวั ด เป9 นไปในแนวทางเดีย วกั น และหากมี
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หนังสือสั่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ควรปรับปรุงการมอบอํานาจของ
ผู วาราชการจั ง หวั ด ใหสมบู ร ณU ยิ่ ง ขึ้ น ใหนํ า เหตุ ผ ลและรายละเอี ย ดเสนอผู วาราชการจั ง หวั ด
(ผานสํานักงานจังหวัด) เพื่อพิจารณาเป9นกรณีๆ ไป
7.9 กรณี หั ว หนาสวนราชการผู ไดรั บ มอบอํ า นาจใหผู ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินในเรื่องใดไปและนําเรียนผูวาราชการจังหวัดทราบแลว ใหหนวยงานเจาของ
เรื่องนําเรียนรองผูวาราชการจังหวัดที่กํากับดูแลหนวยงาน นั้น ๆ ทราบดวย
7.10 ในกรณีหัวหนาสวนราชการไมอาจปฏิบัติตามคําสั่งนี้ หรือมีป:ญหาอุปสรรค
ประการใด ใหนําหารือสํานักงานจังหวัด เพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแกไขปรับปรุงโดยเร็ว
/7.11 หากปรากฏวา...

-57.11 หากปรากฏวา การปฏิบัติราชการในเรื่องใดมีป:ญหาที่ไมเป9นที่แนชัดวา
จะอยูในความรับผิดชอบของรองผูวาราชการจังหวัดคนใด ใหนําเสนอผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย
7.12 เพื่อประโยชนUของทางราชการหรือกรณีเรงดวน ผูวาราชการจังหวัดอาจสั่ง
ราชการดวยตนเอง ในบรรดากิจการทั้งหลายที่ไดมอบอํานาจไปแลว ตามคําสั่งนี้ได
7.13 การปฏิบัติราชการแทนตามคําสั่งนี้ ใหสวนราชการผูรับมอบอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํ านาจ พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.14 ใหจัดทํารายงานผลการใชอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
ตามคําสั่งนี้ เพื่อติดตามและประเมินผลการใชอํานาจของผูไดรับมอบอํานาจ โดยเสนอผานสํานักงาน
จั งหวั ด เพื่อ ประมวลสรุ ป ประกอบการติด ตามประเมิน ผล ทั้ งนี้ ใหรายงานเป9 น ประจํ าป[ งบประมาณ
ละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม ใหรายงานภายในวันที่ 30 เมษายน
และครั้ ง ที่ 2 ระหวางเดื อ นเมษายน – เดื อ น กั น ยายน ใหรายงานภายในวั น ที่ 31 ตุ ล าคม ของป[
ตามแบบรายงาน ผนวก 8.แนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป9นตนไป
สั่ง ณ

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5

(นายชุมพร แสงมณี)
ผูวาราชการจังหวัดนาน

ผนวก 1
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 / ๒๕๕๕ ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดนานใหรองผูวาราชการจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทน
**********************
รองผูวาราชการ
ราชการบริหาร
จังหวัดนาน
สวนภูมิภาค
นายกาจพล เอิบสุขสิริ 1.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ดานสังคม ความมั่นคง สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
และทรัพยากรธรรมชาติ 2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
3.โรงพยาบาลนาน
4.เรือนจําจังหวัดนาน
5.สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนาน
6.สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนาน
7.สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนาน
8.สํานักงานสัสดีจังหวัดนาน
9.สํานักงานสงเคราะห3ทหารผานศึก
เขตนาน
10.สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย3จังหวัดนาน
11.ที่ทําการปกครองจังหวัดนาน

ราชการบริหาร
สวนกลาง
1.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ3ที่ 13
2.ศูนย3ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
ที่ 11.5
3.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
หวยโก<น จังหวัดนาน
4.สถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนาน
5.ดานตรวจคนเขาเมืองนาน
6.สถานีตํารวจทองเที่ยว 3
7.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานานเขต1,2
8.สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนาน
9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน

ราชการ
สวนทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานที่
ไมสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
1.สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดนาน
2.สํานักงานอัยการจังหวัดนาน
3.สํานักงานอัยการจังหวัดนาน
สาขาป@ว
4.สํานักงานอัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนาน
5.สํานักงานคุมครองสิทธิและ
ชวยเหลือทางกฎแกประชาชน
จังหวัดนาน
6.ตํารวจภูธรจังหวัดนาน
7.กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 324,325

ผนวก 1 -2

รองผูวาราชการ
จังหวัดนาน

ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
12.สํานักงานที่ดินจังหวัดนาน
13.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนาน
14.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน
15.สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนาน
16.สํานักงานแรงงานจังหวัดนาน
17.สํานักงานจัดหางานจังหวัดนาน
18.สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนาน
19.สํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดนาน
20.สํานักงานปDองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนาน

ราชการบริหาร
สวนกลาง
10.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ3
วิทยาเขตนาน
11.ศูนย3พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดนาน
12.บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนาน
13.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
14. สํานักงานศิลปากรที่ 7 นาน
15.ศูนย3พัฒนาฝGมือแรงงาน
จังหวัดนาน
16.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแพร เขต 37
17. ศูนย3พัฒนาสังคมหนวยที่ 25
จังหวัดนาน

ราชการสวน
ทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานที่
ไมสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
8.จังหวัดทหารบกนาน
9.หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31
10.กรมทหารพรานที่ 32
11.กองพันทหารมาที่10,15

ผนวก 1 -3

รองผูวาราชการ
ราชการบริหาร
จังหวัดนาน
สวนภูมิภาค
นายอดิศร พิทยายน 1.สํานักงานเกษตรและสหกรณ3
ดานพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดนาน
และการบริหารจัดการ 2.สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน
3.สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาน
4.สํานักงานประมงจังหวัด
5.สํานักงานปศุสัตว3จังหวัดนาน
6.สํานักงานสหกรณ3จังหวัดนาน
7.สํานักงานขนสงจังหวัดนาน
8.สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน
9.สํานักงานพาณิชย3จังหวัดนาน
10.สํานักงานคลังจังหวัดนาน
11.สํานักงานสถิติจังหวัดนาน
12.สํานักงานประชาสัมพันธ3
จังหวัดนาน

ราชการบริหาร
สวนกลาง
1.สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ3
2.โครงการชลประทานนาน
3.ดานกักกันสัตว3นาน
4.ศูนย3วิจัยปาล3มน้ํามันนาน
5.สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนว
พระราชดําริภูพยัคฆ3
6.ศูนย3สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนาน (พืชสวน)
7.ศูนย3หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน
8.สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน
9.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนาน
10สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7
11.สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดนาน
12. แขวงการทางนานที่ 1,2

ราชการ
สวนทองถิ่น
องค3กรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง ยกเวน
องค8การบริหาร
สวนจังหวัดนานและ
เทศบาลเมืองนาน

รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานที่
ไมสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
1.ศูนย3ปฏิบัติการสงเคราะห3
สวนยางจังหวัดนาน
2.สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดนาน
3.การไฟฟDาสวนภูมิภาค
จังหวัดนาน
4.การประปาสวนภูมิภาค
สาขานาน
5.บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
6.ไปรษณีย3นาน
7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ3
8.ธนาคารกรุงไทย สาขานาน
9..ธนาคารออมสิน
10.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
11.ธนาคารอาคารสงเคราะห3
12.สํานักงานบริการลูกคา
กสท.นาน

ผนวก 1 -4

รองผูวาราชการ
จังหวัดนาน

ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค
13.สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนาน
14.สํานักงานจังหวัดนาน
15.สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนาน
16.สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนาน

ราชการบริหาร
สวนกลาง
13.สํานักงานพลังงานจังหวัดนาน
14.โครงการไฟฟDาพลังลุมน้ํานาน
ตอนบน
15.สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดนาน
16.สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดนาน
17.สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
จังหวัดนาน
18.สํานักงานธนารักษ3พื้นที่นาน
19.สํานักงานสรรพากรพื้นที่นาน
20.สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นาน
21.ดานศุลกากรทุงชาง
22.สถานีอุตุนิยมวิทยานาน
23.ทาอากาศยานนาน

ราชการ
สวนทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานที่
ไมสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
๑3.ศูนย3การกีฬาแหงประเทศ
ไทยจังหวัดนาน

ผนวก 1 -5

หมายเหตุ

ใหรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจในแตละกลุมภารกิจมีหนาที่ในการควบคุม การบริหารราชการ กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ
กํากับ เรงรัด ประสานงาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดยุทธศาสตร3และนโยบายการพัฒนาจังหวัดในกลุมภารกิจที่รับผิดชอบ
สําหรับการบังคับบัญชาราชการบริหารสวนภูมิภาค และกํากับดูแลตามที่ราชการบริหารสวนกลางมอบหมายภารกิจใหจังหวัดนานและประสานงาน
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ คือ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนาน และหนวยงานอื่นที่ไมสังกัด กระทรวง ทบวง กรม
ใหบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลหรือตนสังกัด

ผนวก 2
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 / ๒๕๕๕ ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อํ านาจหนาที่ผู วาราชการจั งหวั ด แบงมอบพื้นที่อํ าเภอ ใหรองผู วาราชการจั งหวั ด
ในการติ ด ตาม ตรวจสอบ และกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านจั ง หวั ด การดํ า เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล
การดํ า เนิน งานพั ฒ นาตามกลุ! มภารกิจ ตลอดจนการแก#ไ ขป& ญ หาความเดื อ ดร# อ นของประชาชนในพื้ น ที่
และงานอื่นใดที่ผู#ว!าราชการจังหวัดมอบหมาย
***********************

๑. นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู#ว!าราชการจังหวัดน!าน รับผิดชอบพื้นที่ รวม 8 อําเภอ ดังต!อไปนี้
๑.๑ อําเภอเมืองน!าน
๑.๒ อําเภอเวียงสา
๑.๓ อําเภอนาน#อย
๑.๔ อําเภอนาหมื่น
๑.๕ อําเภอบ#านหลวง
๑.๖ อําเภอสันติสุข
๑.๗ อําเภอแม!จริม
๑.๘ อําเภอภูเพียง
๒. นายอดิศร พิทยายน รองผู#ว!าราชการจังหวัดน!าน รับผิดชอบพื้นที่ 7 อําเภอ ดังต!อไปนี้
๒.๑ อําเภอท!าวังผา
๒.๒ อําเภอป&ว
๒.๓ อําเภอเชียงกลาง
๒.๔ อําเภอทุ!งช#าง
๒.๕ อําเภอบ!อเกลือ
๒.๖ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๒.๗ อําเภอสองแคว
*******************************

ผนวก 3
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 / ๒๕๕๕ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2๕๕๕
อํานาจที่ผูวาราชการจังหวัดนานมอบใหรองผูวาราชการจังหวัด นาน ปลัดจั งหวั ดนาน
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนาน หัวหนาสวนราชการสวนกลาง นายอําเภอทุกอําเภอ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอหัวหนาสถานีอนามัย และผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ ด วยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส; พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ;การคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
ทางราชการ และระเบียบ/กฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีอ่นื ที่เกี่ยวของ
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ
รองผูวาราชการ
จังหวัดนาน
ปลัดจังหวัดนานหัวหนา
สวนราชการประจํา
จังหวัดนาน
หัวหนาสวนราชการ
สวนกลาง
นายอําเภอทุกอําเภอ
และผูดํารงตําแหนงอื่น
โรงพยาบาลนาน

วงเงินทีไ่ ดรับมอบอํานาจ
ครั้งหนึ่งวงเงินไมเกิน 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน)
ทุกวิธี ยกเวน วิธีพิเศษ
ครั้งหนึ่งวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)
ยกเวน วิธีพิเศษ การขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา
(ตออายุสัญญา) การแกไขสัญญา และการยกเลิกสัญญา
ครั้งหนึ่งไมเกินวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
ยกเวน วิธีพิเศษ การขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา
(ตออายุสัญญา) การแกไขสัญญา และการยกเลิกสัญญา
ครั้งหนึ่งไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาท)
ยกเวน วิธีพิเศษ การขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา
(ตออายุสัญญา) การแกไขสัญญาและการยกเลิกสัญญา
ครั้งหนึ่งวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)
ยกเวน วิธีพิเศษ การขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา
(ตออายุสัญญา) การแกไขสัญญา และการยกเลิกสัญญา

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน

ไมเกิ น วงเงิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยกเวน วิ ธี พิ เ ศษ การขยาย
ระยะเวลาทํางานตามสัญญา (ตออายุสัญญา) การแกไขสัญญา
และการยกเลิกสัญญา

สาธารณสุขอําเภอ

วงเงิ น ครั้ ง หนึ่ ง ไมเกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง แสนบาทถวน)
ยกเวน วิ ธี พิ เ ศษ การขยายระยะเวลาทํ า งานตามสั ญ ญา
(ตออายุสั ญ ญา) การแกไขเปลี่ ยนแปลงสัญ ญา และยกเลิ ก
สัญญา

หมายเหตุ

ผนวก3-2
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ
วงเงินทีไ่ ดรับมอบอํานาจ
หัวหนาสถานีอนามัย หรือ ครั้ ง หนึ่ ง ไมเกิ น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง หมื่ น บาท) ยกเวน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล วิ ธี พิ เ ศษ การขยายระยะเวลาทํ า งานตามสั ญ ญา (ตออายุ
สงเสริมสุขภาพตําบล
สัญญา) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และยกเลิกสัญญา
นายแพทย;สาธารณสุข
จังหวัดนาน

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนาน

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน

สาธารณสุขอําเภอ

หัวหนาสถานีอนามัยหรือ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล

หมายเหตุ

การอนุมัติใชเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อจัดจาง
ทุกวิธีในวงเงินครั้งหนึ่งไม*เกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
ยกเวน วิ ธี พิ เ ศษ การขยายระยะเวลาทํ า งานตามสั ญ ญา
(ตอสั ญ ญา) การแกไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาและการยกเลิ ก
สัญญา
การอนุมัติใชเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อจัดจัด
จางทุก วิธี ครั้ง หนึ่ งไม*เกิ น 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
ยกเวน วิ ธี พิ เ ศษ การขยายระยะเวลาทํ า งานตามสั ญ ญา
(ตอสัญญา)การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและการยกเลิกสัญญา
การอนุมัติใชเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อจัดจัด
จางทุ ก วิ ธี ค รั้ ง หนึ่ ง ไม* เ กิ น 100,000 บาท (หนึ่ ง แสนบาทถวน)
ยกเวน วิ ธี พิ เ ศษ การขยายระยะเวลาทํ า งานตามสั ญ ญา
(ตอสั ญ ญา) การแกไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาและการยกเลิ ก
สัญญา
การอนุมัติใชเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อจัดจัด
จางทุ ก วิ ธี ค รั้ ง หนึ่ ง ไม* เ กิ น 100,000 บาท (หนึ่ ง แสนบาทถวน)
ยกเวน วิ ธี พิ เ ศษ การขยายระยะเวลาทํ า งานตามสั ญ ญา
(ตอสั ญ ญา) การแกไขเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาและการยกเลิ ก
สัญญา
การอนุมัติใชเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อจัดจัด
จางทุกวิธีครั้งหนึ่งไม*เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)ยกเวน
วิธีพิเศษ การขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา (ตอสัญญา)
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและการยกเลิกสัญญา

หมายเหตุ 1. การมอบอํานาจตามผนวกนี้หมายความถึงเฉพาะงบประมาณที่ไดรับมาจากกระทรวง
ทบวง กรม ต*าง ๆ หรือ งบปกติ (Function) เท*านั้น หากเป?นงบประมาณประเภทอื่น เช*น งบประมาณการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ จะตองนําเสนอผูว*าราชการจังหวัดน*านผ*านกลุ*มงานยุทธศาสตรCการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดน*าน พิจารณามอบอํานาจ/อนุมัติ เป?นกรณีๆ ไป

ผนวก3-3

2. การมอบอํ า นาจดั ง กล* า วใหอยู* ภ ายในขอบเขตที่ ผู ว* า ราชการจั ง หวั ด น* า นได
มอบอํานาจใหดําเนินการทุกขั้นตอน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓5 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก*
๑) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจางหรือขอเช*าและลงนามในประกาศ
๒) อนุมัติแต*งตั้งคณะกรรมการต*างๆที่เกี่ยวของในการจัดหาพัสดุ
๓) อนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจางหรือการเช*าและลงนามในสัญญา
๔) อนุมัติเปลี่ยนตัว แต*งตั้งเป?นกรรมการ ดําเนินการตามระเบียบและ/หรือผูควบคุมงาน
๕) ลงนามหนังสือรับรองผลงาน
๖) อนุมัติใหถอนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา เมื่อผูยื่นซอง/คู*สัญญาพน
ภาระผูกพันแลว
๗) พิจารณาและดําเนินการในเรื่องอื่นตามระเบียบที่นอกเหนือขอ (๑) – (6) ภายใน
วงเงินที่ไดรับมอบอํานาจจากผูว*าราชการจังหวัดน*าน

ผนวก 4
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการ
ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

1

ทุกสวนราชการ

-การแตงตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบสิ ท ธิ์ ข อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การเชาบาน
การรับรองสิทธิ การขอรับคาเชาบานและอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบาน
สําหรับหัวหนาสวนราชการ
- การอนุมัติใหจายเงินเดือนแกขาราชการผูที่ไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการไดตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากที่ไดลาป2วยและ ไดตอไปอีก
ไมเกิน ๖๐ วัน หลังจากที่ไดลาป2วยและไดรับเงินเดือนระหวางลามาแลว ๖๐ วัน
- การรั บ รองภาพถายในบั ต รประจํ า ตั ว ผู ไดรั บ พระราชทานเหรี ย ญราชการ
ชายแดนและเหรียญพิทักษ7เสรีชนของขาราชการชายแดน เหรียญพิทักษ7เสรีชน
ของขาราชการหรือพนักงาน ลูกจาง ของสวนราชการที่ตนกํากับดูแล กรณีบุคคล
ทั่วไปใหเสนอรองผูวาราชการจังหวัดที่กํากับดูแลสํานักงานจังหวัดนานในฐานะ
สวนราชการที่รับผิดชอบงานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ7เสรีชน
-การรับ รองรายชื่อผูขอรับพระราชการทานเหรีย ญชายแดน และการเสนอขอ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนของสวนราชการที่ตนกํากับดูแล

กฎหมาย กฎ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

- พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ7และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕49 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจายเงินเดือน
เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖
- แนวทางปฏิบัติทําบัตรเหรียญพิทักษ7เสรีชนและ
แนวทางการทําเหรียญราชการชายแดน

ผนวก 4 - ๒
ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
5. การอนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลสําหรับ
หัวหนาสวนราชการ
6. การอนุมัติสัญญายืมเงินของหัวหนาสวนราชการ

7. การอนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรสําหรับ
หัวหนาสวนราชการ
8. การอนุมัติใหหัวหนาสวนราชการอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

9.การลงนามรับรองอายุราชการวันทวีคูณ
10. การอนุญาตใหขาราชการระดับหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ
ลาป2วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลาพักผอน
11. การอนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศระหวางวันลาหยุดราชการและ/หรือ
วันหยุดราชการ ยกเวน หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ
12. การอนุ ญ าตใหขาราชการลาศึก ษา ฝM ก อบรม ฝM ก อบรมปฏิบั ติ การวิจั ย
และดูงาน ยกเวน หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ

กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาดวยการเบิ ก
จายเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บการเบิ ก จายเงิ น จากคลั ง การนํ า เงิ น
สงคลัง พ.ศ. 2551
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
13. การลงนามในบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานเทศบาล และพนักงาน
องค7การของรัฐทุกระดับชั้น และเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ ยกเวน รอง
ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ/ ผูบริหาร
ทองถิ่น และขาราชการตํารวจประจําการ ชั้นยศตั้งแตพันตํารวจเอกขึ้นไป

ผนวก 4 -๓
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออก
ตามความในพ.ร.บ.บั ตรประจําตัว เจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบัตร
ประจําตัวลูกจางประจําในสวนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบับที่
๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
- พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาที่ของรัฐ
และผูมีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ.๒๕๔๙ (กรณีพนักงานราชการ)
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.บั ต รประจํ า ตั ว เจาหนาที่ ข องรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบั ญ ญั ติ บั ต รประจํ า ตั ว เจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ (๖) พ.ศ.๒๕๔๔
(กรณีลูกจางประจํา)

ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

ผนวก 4 -๔
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
อํานาจหนาที่
ระเบียบ
14. การอนุมัติใชรถยนต7สวนกลางออกนอกเขตจังหวัด พื้นที่สํานักงานหรือการใช - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขามคืน สําหรับการขออนุญาตของหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
๑5. การอนุญาตใหขาราชการระดับหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
16. การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การเลื่อนขั้น
เงินเดือน และการพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาโทษทางวินัย และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ชํานาญงาน และระดับอาวุโส ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
ชํานาญการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ในสวนราชการที่ตนกํากับดูแล
๑7. การบริหารงานบุคคลในเรื่องวาดวยพนักงานราชการที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ7
และเงื่อนไขการสรรหา การเลือกสรร การลงนามในสัญญาจาง การพิจารณาโทษ
ทางวินัยของพนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว และการอนุญาต
ใหลาออกจากการปฏิบัติงาน
๑8. การเบิกจายเงินเพิ่มเติมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการลูกจางประจํา และ
พนักงานของรัฐ ของสวนราชการ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาดวยการเบิ ก
จายเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวระหวาง
ขาราชการ และลูกจางประจําของสวนราชการ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
๑9. การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน รักษาการในตําแหนงทุกตําแหนง
ยกเวน หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด นายอําเภอ

ผนวก 4 - ๕
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑

20. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
- กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน
2๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหนาสวนราชการ
พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
22. การพิ จ ารณาบํ า เหน็ จ ความชอบประจํ า ปW สํ า หรั บ ขาราชการพลเรื อ นสามั ญ
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส (ระดับ ๑-๗/เดิม) ประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ (ระดับวิชาการ ๓ - ๗ว/ วช. เดิม)
๒2. การพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปWการดําเนินการทางวินัย การบรรจุ
แตงตั้งการสรรหา สําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ
2๓. การขอโอนเงินจัดสรรประจํางวดจากกระทรวง ทบวง กรม เจาสังกัดเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อน
ขั้ น เงิ น เดื อ นลู ก จางลู ก จางประจํ า ของสวน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

ลําดับที่

สวนราชการ

๒

ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัดนาน

อํานาจหนาที่
๑. การอนุมัติแผนการฝMกอบรม หรือสั่งใชกลุมพลังมวลชนและอาสาสมัครรักษา
ดินแดน
๒. การอนุญาตใหเลนการพนันทุกประเภท เวนแตเลนการพนันเสี่ยงโชคตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
๓. การขอรับเงินบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ
4.การออกหนังสือสําคัญแกผูทรงคุณวุฒิ
5.ควบคุมและลงนามการออกบัตรประจําตัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน
6. การออกหนังสือสําคัญแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. การสั่งพนักงานสอบสวนฝ2ายปกครองรวมสอบสวนคดีขาราชการสวนภูมิภาค
ขาราชการสวนทองถิ่น เทศมนตรี กํานัน ผูใหญบานฯลฯ ตองหาคดีอาญา เพราะได
กระทําการตามหนาที่หรืออางวาไดกระทําการตามหนาที่
8.การแตงตั้งปลัดอําเภอเปZนพนักงานสอบสวน ประจําอําเภอ/กิ่งอําเภอ
9.การชี้ขาดพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในเขตจังหวัด
๑0. การออกใบอนุญาตใหสัตว7ตอสูกัน

ผนวก 4 - ๖
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2503
- คํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 25/2549
ลว 13 ม.ค. 2549
- พ.ร.บ.อาวุธป[น
-พ.ร.บ.บําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ
- พ.ร.บ. จัดระเบียบหมูบานอาสาพัฒนาและ
ป\องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒
- พ.ร.บ.จัดระเบียบหมูบานอาสาพัฒนาและ
ป\องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๑
- ขอบังคับที่ ๑/๒๕๐๙ ระเบียบการสอบสวน
คดีอาญาในจังหวั ดอื่น จากจั งหวั ด พระนคร
และจังหวัดธนบุรี
- ขอบั ง คั บ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
สอบสวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๓
และ ขอ ๔๑

ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

ที่ทําการปกครอง
๑1การอนุญาตใหขาราชการ กรมการปกครอง ตั้งแตระดับอํานวยการระดับสูงลงมา
จังหวัดนาน(ตอ)
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดรวมเปZนกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง สอบสวนวินัยอยาง
รายแรงหรือไมรายแรง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามที่องค7กรปกครองสวน
ทองถิ่นรองขอ

๑2.อนุมัติใหนายทะเบียนทองที่ตอใบอนุญาตใหทํา ประกอบ ซอมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ มีหรือจําหนาย อาวุธป[น หรือเครื่องกระสุนป[น สําหรับการคา

ผนวก 4 - ๗
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.ฎ.วาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. 2550
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 331/2552
ลว 30 เม.ย. 2552
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 15/2548 ลว
27 ม.ค. 2548

ลําดับที่
๓

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

สํานักงานที่ดิน ๑.การออกคําสั่งใหผูที่มีสิทธิตามใบจองที่ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ขอกําหนด
จังหวัดนาน หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติออกไปจากที่ดินของรัฐ และใหขาด
สิทธิอันพึงจะไดตามระเบียบขอบังคับทั้งหลายทันที

ผนวก 4 - ๘
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 32

๒.การอนุมัติการเชาที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่มีเนื้อที่เกิน
กวาหนึ่งรอยไร

- ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2517
- พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพย7เพื่อพาณิชย
3.อนุมัติใหออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกินหาสิบไรเปZนการเฉพาะราย
กรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาตรา
50 วรรค 2
4.ประกาศกําหนดทองที่และวันเริ่มตนของการเดินทางสํารวจรังวัดในการออกหนังสือ - ประมวลกฎหมายที่ดิน ม.58 ทวิ และ 59
ทวิ
แสดงสิทธิ์ในที่ดิน
- ประมวลกฎหมายที่ มาตรา 58 วรรค 2
5.การอนุมัติรังวัดพิเศษเปZนการเฉพาะราย
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ 8942/2499 ลว 29
พ.ย. 2499

ผนวก 4 - ๙
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานที่ดิน
จังหวัดนาน(ตอ)

อํานาจหนาที่
๘.อนุมัติใหออก น.ส.3 เฉพาะรายหรือนําลงทะเบียนการครอบครองที่ดินกรณี
หลักฐานฉบับพนักงานเจาหนาที่เปZนอันตรายสูญหาย ชํารุด
๙.อนุมัติใหออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน7โดยมิไดแจงการ
ครอบครอง

กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0601/ ว 1871 ลว 6
ก.พ. 18
- ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ 12
หมวด 1 ขอ 7 (3)

- กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
๑๐.สั่งใหออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน7หรือโฉนดที่ดินใน
ความใน พ.ร.บ.ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
เขตป2าสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ7สัตว7ป2า เขตหามลาสัตว7
2497
น้ํา หรือเขตที่ไดจําแนกใหเปZนเขตป2าสงวนตามมติ ครม.
๑๑.อนุญาตตามมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538
- การกําหนดทองที่ และวันเริ่มตนของการเดินสํารวจรังวัดในการออกหนังสือ ลว 16 มี.ค. 38
และแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
- สั่งเพิกถอน แกไข หรือออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน7หรือเพิก
ถอน แกไขเอกสารที่ไดรับการจดทะเบียน และนิติกรรมหรือเอกสารที่ไดรับจด
แจงรายการทะเบียนที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑ (๒)
- การสั่งการใหอําเภอทองที่ไปเปZนพยาน และตรวจสอบที่ดินกรณีที่มีการรังวัด
ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
- การกําหนดทองที่ และวันเริ่มตนของการเดินสํารวจรังวัดในการออกหนังสือ
และแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- เปZนประธานกรรมการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
- พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๑๓

ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

๔

สํานักงาน
ปศุสัตว>
จังหวัดนาน

๑.ประกาศเขตเกิดโรคระบาดสัตว7 และเขตสงสัยวาจะเกิดโรคระบาดสัตว7 อนุญาตให
ทําลายสัตว7ป2าดวยโรคระบาด อนุญาตวิธีการทําลาย

ผนวก 4 - ๑๐
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว7 พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา
๑๔ ,๑๕,๒๐

๒.เปZนเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว7 ควบคุมเพื่อกักขัง และอํานาจทําลายสัตว7 - พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙
ควบคุมนั้นได รวมทั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
,๑๑ ,๑๒
๓.แตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว7
๔. ใหความเห็นชอบทําลายสัตว7ที่เปZนโรคระบาดสัตว7ที่เปZนพาหะโรคระบาดโดยวิธี
ทําลายดวยป[นธรรมดา

- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (๒๔๙๙) ออกตาม
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว7 พ.ศ.๒๔๙๙
-ระเบียบทําลายสัตว7ที่เปZนโรคระบาดหรือซาก
สัตว7ที่เปZนพาหนะของโรคระบาดขอกรมปศุสัตว7
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ7 ๒๕๐๑
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๔๐ ,๑๔๑

ลําดับที่
๖

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

สํานักงานพัฒนาสังคมและ ๑.การอนุญาตใหจัดตั้งและเลิกหอพัก อนุญาตใหเปZนผูจัดการหอพัก
ความมั่นคงของมนุษย> การออกใบแทน ใบอนุญาตตั้งหอพัก การออกใบแทนอนุญาตใหเปZน
ผูจัดการหอพัก
จังหวัดนาน
๒.การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก
๓.การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก

ผนวก 4 - ๑๑
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๐๙

๔. การจดทะเบียนใหกอตั้ง และเลิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห7 แกไข -พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห7 พ.ศ.๒๕๔๕
หรือเพิ่มเติม ขอบังคับ การแตงตั้งคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลงตอ
คณะกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห7
๕. การลงนามในหนังสือเรียกเจาของและผูจัดการ หอพักมาพบ เพื่อให - พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
ชี้แจงการดําเนินงานหรือเตือน
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ใหปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหอพัก ลว. 27
พฤศจิกายน 2515 หมวด 1ขอ 2 วรรค 3,
ขอ 3 วรรค 2
๖. การจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแนะแนว ป`ญหาเด็กและ
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
ครอบครัว การแตงตั้งผูปกครอง
พ.ศ. 2546

ลําดับ
ที่

สวนราชการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย7
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๗. ปฏิบัติราชการแทนในฐานะนายทะเบียน

๕. การอนุ ญ าตใหจั ด ตั้ ง และเลิ ก สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก และสถาน
สงเคราะห7เด็ก การออกใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
๖.การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสถานรับเลี้ยงเด็ก และ
สถานสงเคราะห7เด็กหรือเปลี่ยนแปลง ผูทําการ
๗.การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
๘.การอนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนกองทุนสังคมสงเคราะห7จังหวัดนาน
๙. พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติคุณสมบัติของผูยื่น - รับเด็กเปZนบุตร
บุญธรรมในกรณีเด็กมีบิดามารดา หรือมีเฉพาะบิดาหรือมารดา เปZน
ผูใหความยินยอมมอบเด็ก ใหเปZ นบุตรบุญธรรม รวมทั้งการอนุ มัติใ ห
ผูขอรับเด็กทดลองเลี้ยงเด็กเปZนเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน
๑๐. การอนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนกองทุนสังคมจังหวัดนาน
๑๑. พิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมวาจะอนุญาตใหทดลองเลี้ยงดู
เด็กหรือไม หรือจะตองขยายระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเ พิ่มเติม กอน
นําเขาคณะกรรมการรั บเลี้ยงเด็กเปZ นบุตรบุ ญธรรมพิจารณาแลวแต
กรณีกอนอนุมัติใหผูขอรับเด็กเปZนบุตรธรรมไปจดทะเบียนตอไป

ผนวก 4 - ๑๒
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
- ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย7 เรื่องการสงเคราะห7ครอบครัว
ผูมีรายไดนอย และไรที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๓๙
- พ.ร.บ.การรับเด็กเปZนบุตรบุญธรรม พ.ศ.
๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติม

ผนวก 4 - ๑๓
ลําดับที่

๘

อํานาจหนาที่

กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

สวนราชการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย7
จังหวัดนาน (ตอ)

๑๒.การอนุมัติใหจายเงินเพื่อในการสงเคราะห7ราษฎรผูตกทุกข7ไ ด - ระเบียบกรมประชาสงเคราะห7วาดวยการ
ยากกลับภูมิลําเนาเดิมภายในประเทศครั้งละไมเกิน ๑,๐๐๐บาท
สงเคราะห7ผูตกทุกข7ไดยากภายในประเทศใหกลับ
๑๓. อนุมัติใหกูยืมเงิน ทปศ.๑ และทปศ.๒
ภูมิลําเนาเดิม พ.ศ.๒๕๓๔

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นานเขต ๑,๒

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๘๑ / ๒๕๓๖ ลง
๑. การสรรหากรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการเขตพื้ น ที่
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ และระเบียบเงินทุน
การศึกษา
ประชาศึกษาสงเคราะห7 และระเบียบเงินทุนประชา
เศรษฐกิจสงเคราะห7
- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
๒.การคั ด เลื อ กอนุ ก รรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ใ น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
การศึกษา
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ7 วิธีการสรรหาฯ
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑ7และวิธีการไดมา
ของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ

ผนวก 4- ๑๔
ลําดับที่

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สวนราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่
๓.อนุญาตใหจัดตั้ง/เลิกกิจการโรงเรียนเอกชน
พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๘
การศึกษาประถมศึกษา
นานเขต ๑,๒ (ตอ)
๔.การอนุญาตใหยายสถานที่ตั้งโรงเรียน ขยายหรือลดสถานที่
บริเวณโรงเรียน ขยายหรือลดกิจการเปลี่ยนแปลงตามความ -พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มตรา ๑๘
ประสงค7ของหลักสูตร ระเบียบ ขอบังคับ ชื่อโรงเรียน
๕.แตงตั้งกรรมการหองสมุด

๖.การอนุมัติใหออกใบสุทธิ ใบแทนใบสุทธิ
๗. การอนุ มั ติ ใ หเบิ ก เงิ น อุ ด หนุ น และเงิ น สวั ส ดิ ก าร
ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน การออกใบอนุญาตแตงตั้ง
ครูใหญ ผูจัดการ และออกใบอนุญาตเปZนครูโรงเรียนเอกชน
๘. การอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงเครื่องแตงกายของนักเรีย น
โรงเรียนเอกชน

-ระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการวาดวยหองสมุดประชาชน
พ.ศ. ๒๔๙๕ ขอ ๙

ผนวก 4- ๑5
ลําดับที่
9

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สวนราชการ
ธนารักษ>พื้นที่นาน 1.การสรรหา บรรจุ แตงตั้ ง และลาออกของลู ก จางประจํ า และ -คําสั่งกรมธนารักษ7ที่ 509/2553 ลว. 20 ก.ย. 53
ลูกจางชั่วคราว
-ระเบียบ กค.วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
2537
-นส.กค.ที่กค. 0527.6/ว31 ลว.26เม.ย. 42
2.การออกคําสั่งใหลูกจางชั่วคราวไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว -คําสั่งกรมธนารักษ7ที่ 509/2553 ลว. 20 ก.ย. 53
3.การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ การลงนามฝ2าย
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
นายจางในสัญญาจางพนักงานราชการ การออกคําสั่งใหพนักงาน
2547
ราชการไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและการลาออกของ
-ประกาศพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ7 วิธีการและเงื่อนไข
พนักงานราชการ
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา
จางของพนักงานราชการ ลว.1 ก.ย. 52
- นส. กค. ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว69 ลว. 7 กค. 51
4.แตงตั้งขาราชการรักษาราชการแทนในกรณีธนารักษ7พื้นที่ไมอยู
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่
หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได
แกไขเพิ่มเติม
5.ลงนามในหนังสือสงตัวขาราชการไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่
ไดรับแตงตั้ง
6.การพิจารณาอนุมัติและอนุญาตใหธนารักษ7พื้นที่เดินทางไป
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป
ราชการประชุม สัมมนา หรือฝMกอบรมภายในประเทศ ที่เบิกจาย
ราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524
คาใชจายตางๆ จากงบประมาณของจังหวัดหรือหนวยงานอื่น หรือที่
กรมธนารักษ7ไดจัดสรรใหสํานักงานธนารักษ7พื้นที่

ผนวก - ๑6
ลําดับที่

อํานาจหนาที่
สวนราชการ
ธนารักษ7พื้นที่นาน 7.อนุญาตการลาของธนารักษ7พื้นที่ในสวนที่เกี่ยวกับการลาป2วย
การลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน และการาลาเขารับการ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
8.ดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการในกรณีกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงและไมรายแรง
9.ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา ในกรณีกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงและไมรายแรงตามหมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย หมวด
5 การดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่มิใชการลงโทษ
ทางวินัย ตามหมวด 6 การออกจากราชการ
6.การดําเนินการทางวินัยลูกจางชั่วคราวในกรณีลูกจางชั่วคราว
กระทําผิดวินัยรายแรงและไมรายแรง

กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉ. 2 พศ. 2539
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537
นส.กค. 0527.6/ว31 ลว. 26 เม.ย. 42

ผนวก 5
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่ สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
1
ทุกสวนราชการ 1.การเชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ทางราชการ หรือมีแตไม - ระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี วาดวยการพั ส ดุ
เพียงพอ
พ.ศ . 2535แ ละที่ แกไ ขเ พิ่ ม เ ติ ม ขอ ๑๓ ๑
2.การยืมพัสดุประเภทคงรูป ไปใชในราชการ
แกไขโดยหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ดวนที่ สุ ด
3. การจําหนายพัสดุทุกขั้นตอน
ที่ กค ๐๕๐๕.๕/ว ๘๖ ลงวั น ที่ ๑๐ กั น ยายน
4. การตรวจสอบพัสดุประจําป/ทุกขั้นตอน
พ.ศ. ๒๕๔๕
5. การอนุมัติใหเชาอสังหาริมทรัพย2 คามีอัตรา คาเชา รวมทั้งบริการอื่นเกี่ยวกับ
การเชาไมเกินเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
6. งานที่ป ฏิบั ติตามปกติ ไดแกงานโตตอบหนั งสือ การตอบรับ การเตือน การ
เรงรัด การทัดทวง การทวงถาม การขอเบิกแบบพิมพ2 พัสดุตางๆ
7.สํ า หรั บ การโตตอบหนั ง สื อ ที่ เ ป: น การชี้ แ จงขอบกพรองตางๆ หรื อ
จํ าเป: นตองใชถอยคํ าในหนั งสื อ ตํ าหนิ ก ารกระทํ า หรือ วากลาวใหพึงสั ว ร
หรื อ เป: น หนั งสื อ ตั ก เตือ นการทํ า งานลาชา หรื อ ลงนามการปฏิบั ติใ หเป: น
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ
8. งานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือคําสั่งของทางราชการ
ไดแก การบังคับบัญชา การใหความเห็นชอบ ในการปฏิบัติหนาที่ของราชการ และ
เจาหนาที่ในสวนราชการหรือหนวยงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน หรือคําสั่งของทางราชการ อันเปนระเบียบภายในของสวนราชการตางๆ
ที่จะตองปฏิบั ติป ระจํ า งานที่ไ มมีปB ญ หา และเปนงานที่มิไ ดเปนอํ านาจของผู วา
ราชการจังหวัดโดยเฉพาะ

ผนวก 5 - 2
ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
9. งานที่เกี่ยวกับการรวบรวม และรายงานขอมูล สถิติ หรือรายละเอียดตางๆ ของ
สวนราชการ การติดตอสอบถามขอมูล สถิติ หรือรายละเอียดตางๆ
จาก
หนวยราชการตางๆ ในจังหวัด ซึ่งสวนราชการอื่นๆ ขอความรวมมือมาหรือ หนวย
เหนือขอทราบขอเท็จจริง ซึ่งไมเปนเรื่องที่เปนปBญหาที่ตองวินิจฉัย หรือสั่งการที่ให
สวนราชการนั้นๆ สรุปรวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือขอเท็จจริงที่ไดรับ เสนอผูวา
ราชการจังหวัดหรือผูรักษาราชการแทน วินิจฉัย สั่งการ หรือลงนาม
๑0. งานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และตามกฎหมายตางๆ ไดแก
(๑0.๑) การอนุญาตใหขาราชการ และลูกจางในสังกัดลากิจ ลาปSวย ลาคลอด
บุตร ลาพั กผอนประจํ าป/ และเขารับ การตรวจเลือกเขารั บการเตรีย มพลที่เปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด
(๑0.๒) การอนุ มั ติ ก ารใชรถยนต2 ส วนกลางออกนอกเขตและในจั ง หวั ด
ที่ตั้งสํานักงาน หรือเปนการใชขามคืน เวนแต การขออนุญาตของหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด อนึ่ง สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความจําเป:นตอง
สงคนไขไปรักษาตอที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และตองสงโดยฉุกเฉิน
หรือ การสํารองเลือ ดผูปD วยโดยฉุกเฉิน เพื่อ ใหเกิดความคลองตั วในการ
ปฏิบั ติงาน และเพื่อปE องกันการเกิดปF ญหาและอุ ปสรรคในการอนุมั ติใ ช
รถยนตGจึงมอบอํานาจใหนายแพทยGสาธารณสุขจังหวัดนานและผูอํานวยการ
โรงพยาบาลในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจในการอนุมัติการใช
รถยนตG อ อกนอกเขตจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งานและในเขตกรุ ง เทพมหานคร
รวมทั้งการใชรถยนตGขามคืนไดเป:นกรณีพิเศษ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
พ.ศ.๒๕๓๕

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการ และจัดประชุมของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๕)
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

ผนวก 5 - 3
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

อํานาจหนาที่
(๑0.๓) การดําเนินการอันใด ตาม พ.ร.บ. รถยนต2 พ.ศ.๒๕๕๒ ในกรณีที่สวน
ราชการ ไดมอบอํานาจใหจังหวัดแลว
(๑0.๔) การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดไปราชการในทองที่และนอก
เขตจังหวัด
๑1. การแตงตั้งคณะกรรมการการทําลายหนังสือ และอนุมัติทําลายหนังสือของ - ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยงานสาร
สวนราชการทุกขั้นตอน
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ขอ ๖๗ ,๖๙
๑2. การลงนามใน ก.พ.๗ สมุดประวัติและแบบรับรองเวลาราชการทวีคูณ
๑3.การแจงเปลี่ยนแปลงรายการบุคคล เชน ชื่อ สกุล คํานําหนานาม

หนั ง สื อ กระทรวงก ารคลั ง ที่ ก ค.๐๕๑๐ /
๓๗๗๗๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๖
- ระเบีย บกระทรวงการคลั ง วาดวยการจายเงิ น
๑4.การอนุมัติใหขาราชการ และลูกจางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเบิกจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
คาอาหารภายนอกเวลาตามสิทธิ์
๒๕๓๖ ขอ ๖
๑5. การลงนามในแบบขอรั บ บํ าเหน็ จบํ านาญขาราชการเงิ นบํ าเหน็ จ บํ าเหน็ จ
- พระราชบัญญัติ บําเหน็จ บํานาญ พ.ศ.๒๔๙๕
ตกทอด และเงินทําขวัญลูกจางในสังกัด
ขอ ๕๑
๑6.การลงนามในหนังสือ เกี่ยวกับการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
17.การอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ เขารับการฝZกอบรม - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝZกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
วาดวยการจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๘ และขอ ๒๘

ผนวก 5 - 4
ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
18. การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อื่น เปนการเก็บรักษาชั่วคราว - ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยรถราชการ
โดยใหเจาหนาที่ผูรั บ ผิด ชอบในการเก็ บ รั ก ษารถสวนกลางจั ด ทํ ารายงานการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขออนุญาตพรอมดวยเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถ - พระราชบัญญัติการจราจร พ.ศ. ๒๕๐๗
สวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ
เสนอประกอบการพิจารณาของมีอํานาจดวยทุกครั้ง
19.การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ2ประจําป/ทุกขั้นตอน

- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

๒0.การอนุมัติใหจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ2ที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพโดยปกติ

- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

๒1.การลงนามใน ก.พ.๗ และสง ก.พ.๗ ไปยังกรมกระทรวงเจาสังกัด

- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร ๑๐๐๗/ ว ๒๘ ลงวันที่
๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙

๒2.การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

- พ.ร.บ.ความรั บ ผิด ทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ2การ
ปฏิบัติเกี่ย วกับ ความรับ ผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙

ผนวก 5- 5
ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

๒3. การเขารับการฝZกอบรม การอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ราชการ เขารับการฝZกอบรม
ฝZกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และวาดวย
การจั ด งาน และการประชุ ม ระหวางประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๙ ขอ ๘ และขอ ๒๘
๒4.การรับรองการใชสิทธิและการอนุมัติเบิกจายคารักษาพยาบาล
- ระเบีย บกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของขาราชการ ลูกจางประจํา
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา พยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๑๑ (๑) และ ๑๒ (๒)
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และ
๒5.การอนุ มัติเ บิก เงินจากสํ านั ก งานคลั งจั งหวั ด และมอบหมายใหขาราชการ
ที่ แ กไขเพิ่ ม เติ ม ขอ ๑๕ (๒) และขอ ๖๐ (๑) และ
ในหนวยงานเปนผูเบิกแทนไดอีกหนึ่งคน
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๓๒ (๒)
- ระเบีย บกระทรวงการคลั งวาดวยหลั ก เกณฑ2และ
๒6. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิท ธิ์ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเชาบาน
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ
การรับรองสิทธิ การขอรับคาเชาบานและอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๗ ขอ ๘ (๒) และขอ ๙
ของขาราชการในสังกัด

ผนวก 5 - 6
ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
27.ดําเนินการเบิกจายคาวัสดุและคาใชจายตาง ๆ ของสวนราชการ ซึ่งเปนดุลย - หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ฉบั บ ตาง ๆ และตาม
พิ นิ จ ของหั ว หนาสวนราชการเจาของงบประมาณและไดมอบอํ า นาจใหผู วา หลักเกณฑ2ที่กําหนดไวเปนการเฉพาะของสวนราชการ
ราชการจังหวัดแลว
28. การลงนามรับรองในทะเบียนครุภัณฑ2
29. งานเกี่ ย วกั บ การดู ง านหรื อ ทั ศ นศึ ก ษาของสวนราชการหรื อ ตางสถาบั น
เกี่ยวของกับสวนราชการใดก็ใหสวนราชการนั้นรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะจังหวัด
โดยใหเสนอแนวทางและขั้นตอนการเตรียมงานใหผูวาราชการจังหวัดนาน
เห็นชอบกอน
๓0. การลงนามในงบเดื อ น เกี่ ย วกั บ การเงิ น หรื อ รายงานประจํ า ตางๆที่ ต อง
รายงานตอสวนราชการที่เกี่ยวของ
๓1. การลงนามรับเงินธนาณัติ ตั๋วแลกเงินหรือเอกสารอื่นในทํานองเดียวกันที่สง
มาในนามผูวาราชการจังหวัดนานเกี่ยวกับหนาที่ของหนวยงานนั้นๆ เพื่อนําเงิน
เขาบัญชีตามระเบียบของทางราชการในวงเงินครั้งละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นบาทถวน)
๓2. การลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จ
บํารุงชีพ หรือเงินทดแทนขาราชการวิสามัญออกจากสวนราชการ (แบบ ๕๓๐๐)
แบบใหม ของผูรับสิทธิในสวนของตน
๓3. งานที่ผูวาราชการจั งหวั ด นานวินิจฉั ย สั่ งการแลว ซึ่งจํ าเปนตองแจงสวน
ราชการ อําเภอตางๆ ในจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ

ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

ผนวก 5 - 7
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๓4. การดําเนินการจางเหมาบริการบางประเภท (รักษาความปลอดภัยสถานที่ - หนังสือ กค ที่ ๐๕๒๖.๗/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๔
ราชการไมรวมบานพัก ทําความสะอาดอาคารทําการ ดูแลรักษาตนไมหรือสนาม พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
หญาของทางราชการ งานบันทึกขอมูล/ธุรการ)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีแบบพิมพ2 เวชภัณฑ2
และครุภัณฑ2หรือสวนที่ วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓5. การอนุมัติใหเบิกจายคาวัสดุ เครื่องเขียน เกี่ยวของกับการเงินอากร และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙
แสตมป]และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘
36. การทําประกันภัยรถราชการ
37. กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการรวมมือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา -ระเบียบกระทรวงการคลังของสวนราชการ วาดวย
เฉพาะกิจตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
การเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน
38. การอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
ของสวนราชการ พ.ศ ๒๕๔๙
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ
ทรั พย2สินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
39.การรับเงินหรือทรัพย2สินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ
และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก 5 -8

ลําดับที่
๒

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่
/2555 ลงวันที่
เดือน ธันวาคม
การมอบอํานาจใหปลัดจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
๑.การตั้งหมูบาน ตําบล อําเภอ กิ่งอําเภอ และจังหวัดรวมทั้งงานกํานันผูใหญบาน
ที่ทําการ
ทั้งหมด และการออกหนังสือสําคัญ และแสดงหลักฐานการเปนกํานัน ผูใหญบาน
ปกครอง
แพทย2 ป ระจํ า ตํ า บล และสารวั ต รกํ า นั น การลา การบริ ห ารงานบุ ค คล กํ า นั น
จังหวัดนาน
ผู ใหญบาน ฯลฯ ยกเวน การลงโทษทางวิ นั ย และพิ จ ารณา บํ า เหน็ จ
ความชอบใหเป:นดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดนานโดยเฉพาะ
๒. การควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียน
ครอบครัว

๓. การดําเนินการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
๔. การดําเนินการและควบคุมดูแลบุคคลตางดาว และผูหลบหนีเขาเมือง

พ.ศ. ๒๕๕5
การอนุญาต การอนุมัติ
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- มติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๓๙

- พ.ร.บ.การลงทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔
- พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
- พ.ร.บ.การจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.๒๔๓๘
- ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสอบสวน
คดีอาญาบางประเภทฯ พ.ศ.๒๕๒๐
- ขอบั ง คั บ กระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบี ย บ
การดําเนินคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๓
- พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘
- พ.ร.บ.การทะเบียนคนตางดาว พ.ศ.๒๔๙๓
- พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

ผนวก 5 - 9
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
ที่ทําการปกครอง ๕. การพิจารณาตออายุก ารคาของเกาอันไดแก โบราณวั ตถุ เพชร พลอย ทอง
จังหวัดนาน (ตอ) นาก เงิน ฯลฯ
๖. ควบคุ มการขออนุ ญ าตจดทะเบีย นตั้ งชื่อสกุ ลใหเปนไปตามหลั ก เกณฑ2 และ
วิธีการที่กฎหมายกําหนดในตําแหนงนายทะเบียนจังหวัด

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดและคาของเกา พ.ศ.
๒๔๗๔
- พ.ร.บ.ชื่อบุคคล ๒๕๐๕
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่๑๔๓๐/๒๕๐๕

๗. การควบคุมการออกและใชบัตรประจําตัว ผูชวยผูใหญบานฝSายรักษาความสงบ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยการออกและใช
บัตรกํานัน ผูใหญบาน แพทย2ประจําตําบล
สารวัตร กํานัน ผูชวยผูใหญบาน ฝSายรักษาความ
สงบ พ.ศ.๒๕๑๕
๘.การแตงตั้ ง คณะกรรมการตี ร าคาปานกลาง , การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ2
การยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่
- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๙. การควบคุมการดําเนินงานสุสาน และฌาปนสถาน
๑๐.การตั้งคณะกรรมการสอดสองพฤติกรรมของสมาคม

๑๑. การรายงานผลการดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับหมูบาน อพป.

- พ.ร.บ.ควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน พ.ศ.
๒๔๘๑
- คําสั่ง มท. ที่ มท ๒๕๘/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๔๘๐ เรื่อง การวางระเบียบการ
จดทะเบียนสมาคมตามกระทรวง มหาดไทย และ
พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๘๖
และคําสั่ง มท ที่ ๙๒/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ2
๒๕๑๙
- พ.ร.บ.จัดระเบียบหมูบานอาสา และพัฒนา
ปbองกันตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒

ผนวก 5 - 10
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
ที่ทําการปกครอง ๑๒.การควบคุมการออกใชบัตรประจําตัวสมาชิก ทส.ปช
จังหวัดนาน (ตอ)
๑๓.การดําเนินการสงเสริมอาชีพราษฎร
๑๔. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความจําเปนและเรงดวน

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรีว าดวยไทยอาสา
ปbองกันชาติ พ.ศ.๒๕๑๒
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที ๖ ๙๖๓/๒๕๐๓
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓
- หนั งสือกระทรวงมหาดไทยที่ ๐๓๐๙/ส ๕๘๘
ลงวันที - เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒

๑๕. การขอใหผูอื่นมีและใชอาวุธปcนรักษาทรัพย2สินของตนเอง (หนังสืออนุญาต - พ.ร.บ.อาวุธปcนฯ พ.ศ.๒๔๙๐
พิเศษ)
๑๖. การจดทะเบียนมูลนิธิ, การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ การแกไข - กฎกระทรวงวาดวยการจดทะเบี ย นมู ล นิ ธิ
เพิ่มเติมขอบังคับการเลิกมูลนิธิ การรายงานและตรวจสอบมูลนิธิ
การดําเนินการ และการลงทะเบียนมูลนิธิฯ พ.ศ.
๒๕๔๕
๑๗.การจดทะเบี ย นสมาคม, การแกไขเพิ่ ม เติ ม ขอบั ง คั บ การเลิ ก สมาคม, - กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความใน
การตรวจสอดสองการดําเนินกิจกรรมของสมาคม
ประมวลกฎหมายเพงและพาณิชย2
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๒/๒๕๑๙ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ2 ๒๕๑๙
๑๘. การแตงตั้ ง ผู จั ด การปกครองศาลเจา และผู ตรวจตราสอดสองศาลเจา - กฎเสนาบดีวาดวยกุศลชนิดศาลเจา พ.ศ.๒๕๖๓
การออกบัตรประจําตัวผูจัดการปกครองศาลเจา และผูตรวจตราสอดสองศาลเจา

ผนวก 5 - ๑1
ลําดับที่

สวนราชการ
ที่ทําการปกครอง ๑๙.การจัดตั้งและเลิกมัสยิด
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.การบริหารองค2กรศาสนา อิสลาม พ.ศ.
๒๕๔๐
- กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ออกตาม
๒๐.การออกบัตรประจําตัวกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและกรรมการอิสลาม ความในพระราชบัญญัติการบริหารองค2กรศาสนา
ประจํามัสยิด
อิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐
- คํ าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๔๓/๒๕๔๓ ลง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓
- พ.ร.บ.การพนั น พ.ศ.๒๔๗๘ และฉบั บ แกไข
๒๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตเลนการพนัน
เพิ่มเติม
๒๒. การอนุญาตจัดตั้งโรงรับจํานํา, การลงนามในตั๋วจํานําในฐานะผูประสานงาน - พ.ร.บ.โรงรับจํานํา พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับแกไข
แจงการปฏิบัติ
เพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๓๑๔/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
๒๓. การดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒๔.การดําเนินการจัดเก็บภาษีปbาย
๒๕.การลงนามในตั๋วจํานําในฐานะผูประสานงานแจงการถือปฏิบัติ

๒๖.การอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายฌาปนกิจของขาราชการและลูกจาง

- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- พ.ร.บ.ภาษีปbาย พ.ศ. ๒๕๑๐
- หนั ง สื อ ที่ มท ๐๓๑๔/ว/๒๕๐๑ ลงวั น ที่ ๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐
- หนั งสือ ที่ มท ๐๓๑๓/ว ๘๓๙๐๓ ลงวั นที่๒ ๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ผนวก 5 - ๑2
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
ที่ทําการปกครอง ๒๗. การแตงตั้งกรรมการตีราคาปานกลาง การประกวดราคาปานกลาง การ
จังหวัดนาน(ตอ) พิจารณาอุทธรณ2 การตีราคาปานกลาง การยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองที่

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508

๒๘. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

- พ.ร.บ.ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยหลั ก เกณฑ2
การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- คําสั่ งฯ ที่ ๑๐๘๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๔๖
- คําสั่ง ที่ ๓๓๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๒

๒๙.การสั่งจายเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับตามกฎหมายวาดวย
บัตรประจําตัวประชาชน

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผูกระทําผิด กฎหมายวาดวย
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๔

๓๐.การออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห2ความถี่
(Synthesiger)

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๖/๒๕๗๖
ลว ๒๐ ต.ค. ๒๕๔๐
- ระเบียบ ปค. วาดวยการใชเครื่องวิทยุคมนาคมฯ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๑๖

ผนวก 5 - ๑3
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
ที่ทําการปกครอง ๓๑. อนุญาตใหขาราชการ ปค. เปนอาจารย2พิเศษ
จังหวัดนาน (ตอ)
๓๒. มอบอํ า นาจใหจาจั ง หวั ด ปb อ งกั น จั ง หวั ด หรื อ เสมี ย นตราจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ
ราชการแทนปลัดจังหวัด

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๓๐๒.๒/ว
๓๔๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ2 ๒๕๕๐
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๓๐๒.๑/ว
๑๑๓๐๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

๓๓. การออกหนั งสือรั บ รองเที ย บเคีย งตํ าแหนงบริหาร ปลั ด อํ าเภอ เจาหนาที่ - หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๓๐๒.๑/ว๒
สายการเงิน
๑๐๗, ว๗๔๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม และ ลงวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๔๗
๓๔.การอนุมัติใหออกหนั งสือรั บรองการทําประโยชน2บ ริเวณที่ดินที่ไดสรางและ - ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนด
วางแผนไวเพื่อการออกโฉนดที่ดินไวแลว
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน2 ขอ ๔
๓๕. การพิจารณาอนุญาตยายและการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา -พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและการคาของ
เกา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๖.การควบคุ ม การจดทะเบี ย นชื่ อ สกุ ล ตามหลั ก เกณฑ2 วิ ธี ก ารของกฎหมาย -พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
ระเบียบ ในฐานะนายทะเบียนจังหวัด
-ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยชื่ อ สกุ ล
พ.ศ.๒๕๐๖
37.การตอใบอนุญาตสถานบริการ
- พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509
และที่แกไขเพิ่มเติม
38.การตอใบอนุญาตใหดําเนินการกิจการโรงแรม

- พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2478 และที่แกไข
เพิ่มเติม

ผนวก 5 - ๑4

ลําดับที่
๓

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑. งานควบคุมดูแลงานดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สํานักงาน
๒.งานแจงมติเวียนทั่วไป
จังหวัดนาน
๓. งานแจงมติคณะรัฐมนตรี
๔. งานหนังสือเวียนที่ไมไดเปนเรื่องนโยบายสําคัญ
๕. งานควบคุมดูแลที่ดินรายพัสดุ และงานควบคุมอาคารสถานที่ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. งานติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ล และการบริ ห ารจั ด การความเรี ย บรอยบริ เ วณ
พระบรมราชานุสาวรีย2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
๗.งานออกบัตรการรัก ษาความปลอดภัย ของขาราชการ ลูกจาง และประชาชน
ที่มาติดตอราชการ เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาลากลางจังหวัด
นาน
๘. งานรายงานผลประจําเดือนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว๔๑๓๘
กระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๙. งานเรื่องการรับเรื่องรองเรียนและรายงานผลการดําเนินงานดานการคุมครอง - พ.ร.บ.คุ มครองผู บริ โ ภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่ แ กไข
ผูบริโภคจังหวัดนาน
เพิ่มเติม
๑๐.อนุมัติใหขาราชการ ลูกจางประจําปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒ ๒๗/
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐

ผนวก 5 - ๑5
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานจังหวัด ๑๑. อนุญาตใหขาราชการในสังกัด ลากิจ ลาปSวย ลาพักผอน
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐/
นาน (ตอ)
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐
๑๒. การอนุมัติสัญญายืมเงินใหแกหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ ลูกจาง และ - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
พนักงานราชการ สําหรับงบประมาณที่สํานักงานจังหวัดเปนหนวย เบิกจาย
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๓. การอนุมัติใหปnดประกาศขาวสารตาง ๆ ของทางราชการ
๑๔. การสงรายงานการประชุมตาง ๆ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการรับทราบรวมทั้งการสงรายงานการประชุมประจําเดือน
หัวหนาสวนราชการและการนัดวันประชุม
๑๕.การรักษาความปลอดภัย การจัดเวรรักษาการณ2 ศาลากลางจังหวัด และกํากับ - ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ดูแลใหเปนไปดวยความเรียบรอย กรณีมีเหตุสําคัญใหนําเสนอรองผูวาราชการ พ.ศ. ๒๕๑๗
จังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการแลวแตกรณี
-หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๒
๑๖. การอนุญาตใหใชหองประชุมศาลากลางจังหวัดนาน

ผนวก 5 - ๑6

ลําดับที่
๔.

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานที่ดิน ๑. การอนุมัติใหออกหนังสือรับรองการทําประโยชน2ในบริเวณที่ไดสรางแผนที่การออก - ระเบีย บคณะกรรมการจั ด ที่ ดิน แหงชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๕๓๒) วาดวยเงื่ อ นไขการออกโฉนดที่ ดิ น หรื อ
จังหวัดนาน โฉนดที่ดิน
หนังสือรับรองการทําประโยชน2ขอ ๔
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๑๒๔๔/๒๔๗๙ ลง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙
๒.การสั่งแกไขกรณีที่ปรากฏหลั ก ฐานทะเบีย นการครอบครองกรณีส อบสวน และ - หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท ๐๖๐๖/๓๗ ลงวั น ที่ ๕
พบวาการแจงการครอบครองที่ดินมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน
มกราคม ๒๕๐๙
- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘
๓. การสงแกไขทะเบียนการครอบครองที่ดิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง - ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเพิกถอนหรือแกไขหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๒๙
๔. การอนุมัติใหเชาที่ดิน เพื่อประกอบการพาณิชกรรม หรืออุตสาหกรรมที่มีเนื้อที่เกิน
กวาหนึ่งรอยไร
- ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗
- พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพย2เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕

ผนวก 5- ๑7
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานที่ดิน ๖. การหักเงินคาอากรแสตมป]ในอัตรารอยละ ๓ ของเงินคาอากรแสตมป]ที่ไดรับชําระ - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชําระและคาสง
จังหวัดนาน(ตอ) และดําเนินการแทนที่เกี่ยวกับการใชจายเงินในกรณีจําเปน และเกี่ยวของกับกิจการ ภาษี อ ากรจากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย2 พ.ศ.๒๕๒๕
จัดเก็บอากรแสตมป]
ขอ ๑๘, ๒๓
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕๘๘/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๒๖
๗. การทําลายเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอน

- ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการทํ าลายเอกสารเกี่ยวกั บ
ที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๔

๘. การถอนคืนเงินรายรับสําหรับสํานักงานที่ดินในสังกัดที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค โดยขอ - คําสั่งกระทรวงการคลังที่ ๖๙๒๕/๒๔๗๙ เรื่องระเบียบ
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
การหัก รายรับ รายจาย และถอนคืนรายรับ
- หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๕๒๗.๖ /ว ๓๑
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
๙. การสั่งจาง เลิกจาง หรือใบลาออกของลูกจางชั่วคราวภายในจังหวัด โดยเปนไป - คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม
ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖
๒๕๔๖

ผนวก 5- ๑8
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานที่ดิน
10. การลงนามรับธนาณัติ ตั๋วแลกเงินหรือเอกสารอื่นที่สงมาในนาม ผูวาราชการ
จังหวัดนาน(ตอ)
จังหวัดเกี่ยวกับงานในหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อนําสงเขาบัญชีเงินรายได
แผนดินประจําวันตามระเบียบของทางราชการ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

11. การสั่งหักเงินและใชเงินคาใชจายในการจัดเก็บภาษี (คาใชจายในการจัดเก็บอากร -คําสั่งกรมที่ดิน ที่ 2185/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม
แสตมป] และคาใชจายในการจัดเก็บภาษีอากรใหแกราชการสวนทองถิ่น) ซึ่งเปนไป 2546
ตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงการคลังที่กําหนดไว
-ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาใชจายในการ
จัดเก็บภาษีอากรใหแกราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543
-ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาดวยการจายเงิ นในการ
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี อ า ก ร ใ ห แ ก ข า ร า ช ก า ร ส ว น ท อ ง ถิ่ น
พ.ศ. 2543

ผนวก 5- ๑๙

ลําดับที่
5

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหเกษตรจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
1. อนุมัติ ดําเนินการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดประชุม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป
สํานักงาน
ราชการ และจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๕)
เกษตร
จังหวัดนาน 2. อนุญาตและลงนามตอใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต หรือมีไว - พระราชบัญญัติปุoย พ.ศ. 2518
เพื่อขายปุoยเคมี
3. การยายสถานที่ทําการ ,เปลี่ยนชื่อผูดําเนินกิจการ
4. การดําเนินการตามกฎหมายในฐานะพนักงานเจาหนาที่
5. การออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
6.การออกใบแทนใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕

ผนวก 5 – ๒0
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหประมงจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่
6

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานประมง ๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิด
จังหวัดนาน
๒.การเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขาราชการ ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ

๓. การอนุญาต การตอใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบรับรองมีไว
ครอบครองสัตว2ปSาคุมครอง ที่ไดจากการเพาะพันธุ2 และสัตว2ปSาเคลื่อนที่เพื่อการคา
ในสวนของสัตว2ปSาซึ่งเปนสัตว2น้ํา
๔. ใหผูรับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งใดในที่จับ
สัตว2น้ําซึ่งกระทําผิดหรือประทานบัตรใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลว บรรดาที่เปนของผูรับ
อนุญาต
๕.ออกหนังสือรับรองชนิดเปลือกหอยของผลิตภัณฑ2เปลือกหอยสําเร็จรูปที่สงออกไป
นอกราชอาณาจักร

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.วาดวยความรับผิดทางละเมิดเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๗
- คําสั่งกรมประมง ที่ ๖๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๘
- คําสั่งกรมประมง ที่ ๑๒๔๗ /๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๘
- คําสั่งกรมประมงที่ ๑๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙
กุมภาพันธ2 ๒๕๔๘
- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.๒๕๕๐

- พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตว2ปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- คําสั่งกรมประมงที่ ๑๑๘๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๓๘
- พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๗๐

ผนวก 5 – ๒1
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานประมง 6.ลงนามใบใบอนุญาต รับรอง และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สงวนและ
จังหวัดนาน
คุมครองสัตว2ปbา พ.ศ. 2535
7.เปนผูรับรองตามระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทาง
ประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตว2น้ํา (จี.เอ.พี) พ.ศ. 2548
8.การดําเนินการความรับผิดทางละเมิดแกเจาหนาที่ กรณีเกิดความเสียหายแก
ทรัพย2สินซึ่งเปนของกรมประมง แตใชในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการ
บริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ใหประมงจังหวัดนานมีอํานาจ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ2เกี่ยวกับกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เมื่อดําเนินการแลวใหแจงผูวาราชการ
จังหวัดและกรมประมงทราบโดยเร็ว
9.ออกหนังสือรับรองชนิดของหอยและเปลือกหอยตามประกาศกระทรวงพาณิชย2วา
ดวยสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร ฉ. 46
10.ขอรับเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานจากเงินคาปรับ
11.ใหผูรับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งใดในที่จับ
สัตว2น้ํา ซึ่งกระทําผิดหรือประทานบัตรใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลว บรรดาที่เปนของ
ผูไดรับอนุญาต

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-คําสั่งกรมประมงที่ 1187/2538 ลว. 10 พ.ย. 38
-คําสั่งกรมประมงที่ 487/2548 ลว. 6 พ.ค. 48
-คําสั่งกรมประมงที่ 159/2551 ลว. 3 ก.ย. 51

-คําสั่งกรมประมงที่ 660/2551 ลว. 3 ก.ย. 51
-พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 ม.58,59

ผนวก 5 – ๒2

ลําดับที่
7

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหปศุสัตวGจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งกรมปศุสัตว2 ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม
สํานักงานปศุสัตวG ๑.แจงความรองทุกข2กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหดําเนินคดีสัญญา
กรณีพบการทุจริตโครงการตางๆ ของกรมปศุสัตว2ทุกโครงการ
๒๕๔๗
จังหวัดนาน
๒. ประนีประนอมยอมความถอนคํารองทุกข2ตอพนักงานสอบสวนเมื่อไดทรัพย2สินคืน
หรือไดรับชดใชราคาถูกตองครบถวน พรอมทั้งใหถอยคําเปนพยานตอพนักงาน
สอบสวน
๓.ขอตรวจเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ขอคัดสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ และรับเอกสาร
จากพนักงานสอบสวน
๔. สั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว2 โรงพักสัตว2 และการฆาสัตว2ตามมาตรา ๑๖ - พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตว2 และจําหนายเนื้อสัตว2
แพง พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตว2 และจําหนายเนื้อสัตว2 พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๖,๑๗,๑๘
๕. สั่งการเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว2 โรงพักสัตว2 และการฆาสัตว2 ตามมาตรา - คําสั่งกรมปศุสัตว2ที่ ๑๙๐ /๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔
๑๗ พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตว2 และจําหนายเนื้อสัตว2
มีนาคม ๒๕๔๗
๖. ออกหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว2 โรงพักสัตว2 และการฆาสัตว2
ปฏิบัติไดถูกตอง ภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๘ พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตว2
และจําหนายเนื้อสัตว2 พ.ศ.๒๕๓๕

ผนวก 5 – ๒3
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานปศุสัตว2
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๗. ดําเนินการออกใบรับรอง เพิกถอนการรับรอง และการพิจารณาอุทธรณ2
แทนผูวาราชการจังหวัดใหกับฟาร2มสุกรซึ่งรวมโครงการฟาร2มสุกรปลอดภัยการ
ใชสารเรงเนื้อแดง หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสต2 ตามขอ ๔,๕,๖ และ๗ แหง
ประกาศกรมปศุสัตว2 เรื่อง การรับรองฟาร2มสุกร ปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง
หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสต2
๘. เปนผูอนุญาตและออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว2 โรงพักสัตว2 และการฆาสัตว2
ตามมาตรา ๑๑
๙. เปนผูอนุญาตและออกใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว2 โรงพักสัตว2 และการฆา
สัตว2 ใหแกโรงฆาสัตว2และพักสัตว2 ที่ไดเปnดดําเนินการตามมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ.
ควบคุมการฆาสัตว2และจําหนายเนื้อสัตว2 พ.ศ. ๒๕๐๒ อยูแลว ในวันที่ พ.ร.บ.
ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว2 พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ตาม ม. ๓๒ แหง
พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตว2และจําหนายเนื้อสัตว2 พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. ดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการตามหมวด ๑และสรรหาและคัดเลือก
สรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการพรอมทั้งเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผู
ไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ
๑๑. ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหมวด ๓ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ประกาศกรมปศุสัตว2 เรื่อง การรับรองฟาร2มสุกรปลอดการ
ใชสารเรงเนื้อแดง หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสต2 (B-Agonist)
ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๓
- คําสั่งกรมปศุสัตว2 ที่ ๑๔๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.๕๓
- คําสั่งกรมปศุสัตว2 ที่ ๔๕๓/๒๕๔๗ ลว ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๗
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตว2และจําหนายเนื้อสัตว2 พ.ศ. ๒๕๓๕

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗

ลําดับที่

ผนวก 5 – 24
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานปศุสัตว2 ๑2. ดําเนินการเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจาง ตามหมวด ๕ ตามระเบียบสํานัก - คําสั่งกรมปศุสัตว2ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลว. ๙ มี.ค. ๕๐
จังหวัดนาน (ตอ) นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ
๑3. อนุญาตใหใชรถประจําสํานักงานปศุสัตว2จังหวัดไปปฏิบัติราชการใน ความ - คําสั่งกรมปศุสัตว2ที่ ๔๗๒/๒๕๔๙ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๔๙
รับผิดชอบของกรมปศุสัตว2ทั่วราชอาณาจักร
๑4. แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพการ
- คําสั่งกรมปศุสัตว2ที่ ๓๗๖/๔๖ ลว. ๒๓ พ.ค. ๔๖
เลี้ยงปศุสัตว2ลงสูทองถิ่น กิจกรรมแกไขปBญหามลภาวะจากฟาร2มปศุสัตว2
มีอํานาหนาที่ความคุมและบริหารโครงการใหเปนไปตามคําสั่งกรมปศุสัตว2ที่
๓๗๖/๔๖ ลว. ๒๓ พ.ค. ๔๖
๑5. ลงนามในบันทึกขอตกลงการใชเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงปศุสัตว2ลงสูทองถิ่น กิจกรรมแกไขปBญหามลภาวะจากฟาร2มปศุสัตว2

ผนวก 5 – ๒5

ลําดับที่
8

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหเกษตรและสหกรณGจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานเกษตร ๑. การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน2ในราชการของสํานักงานเกษตรและสหกรณ2 - คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง ที่ ๒๐๖/๒๕๕๑ ลงวันที่
จังหวัด
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑
และสหกรณG
๒.การอนุมัติการจัดหาและเบิกคาใชจายเกี่ยวกับวิทยุโทรศัพท2เคลื่อนที่ (มือถือ)
จังหวัดนาน
และเลขหมาย (ซิมการ2ด) รวมถึงอนุมัติใหใชโทรศัพท2ประจําสถานที่ราชการเพื่อ - คําสั่ง สป.กษ. ที่ ๒๐๖ / ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
โทรทางไกลของสํานักงานเกษตรและสหกรณ2จังหวัด
๒๕๕๑ ขอ ๕
-หนังสือกระทรวงการคลังที่กค0527ว37ลว.26เม.ย.42
3. การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝZกอบรมการใชดุลยพินิจอนุมัติ
การเบิกคาใชจายในการจัดฝZกอบรม และการจัดงานของสํานักงานปลัดกระทรวง - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝZกอบรม
เกษตร และสหกรณ2ที่ตั้งสํานักงานเกษตรและสหกรณ2จังหวัดเปนผูดําเนินการ
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ ๖ และขอ ๔๑
4. การพิจารณาอนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกขาราชการที่ - ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๒๐
ปฏิบัติงานตางสํานักงาน เบิกเงินเดือนไดไมเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรรตามโครงการ
ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ2จังหวัดที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ2จังหวัด
เปนผูดําเนินการโครงการตางๆ

ผนวก 5 – ๒6
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานเกษตร
และสหกรณ2
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
5. การเบิกจายงบประมาณแทนกันตามที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ2จังหวัดไดรับ - ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของ
โอนงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร2กลุมจังหวัดภายในจังหวัดนั้น
สวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๐ และหนังสือ กค ที่ ๐๕๐๒ /
๓๘๙๗๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖
6. การอนุมัติเบิกจายวัสดุ และคาใชจายตางๆ เปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ
- หนังสือ กค. ที่ ๐๕๒๖ / ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
เจาของงบประมาณ
๒๕๓๙
- หนังสือ กค ทที่ ๐๕๐๒ /ว ๗๔ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๓๕ ,ที่ กค ๐๕๑๔/ ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๓๖ ,ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๓๙ , ที่ กค ๐๕๐๖ /ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๔๓ และที่ กค ๐๕๑๘.๔ ว๘๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๕

ผนวก 5 – ๒7

ลําดับที่
9

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหพาณิชยGจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑.การแจงความเพื่อดําเนินคดีในทางแพง และอาญาเมื่อเกิดทุจริตหรือเสียหายแก
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย2 ที่ ๙๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒
สํานักงาน
ทรัพย2สินในจังหวัด
มีนาคม ๒๕๔๖
พาณิชยG
๒.การพิจารณาอนุญาตใหสงออกไปนอก และนําเขามาในราชอาณาจักร
- คําสั่งกรมการคาตางประเทศ ที่ ๓๘๓/๔๖ ลงวันที่ ๒๐
จังหวัดนาน
ธันวาคม ๒๕๔๖
๓.พิจารณา และลงนามหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีนอกโควตา
- คําสั่งกรมการตางประเทศ ที่ ๒๗๖/๒๕๔๖ ลงวันที่
๔. พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๕. พิจารณารับขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา แบบ ๖๐
(Form A)
๖. ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานทรัพย2สินทางปBญญา
- คําสั่งกรมทรัพย2สินทางปBญญาที่ ๒๕๙/๒๕๔๖ ลงวันที่
๖.๑ ใหคําแนะนํา คาปรึกษา การจดทะเบียน หรือการแจงขอมูลทรัพย2สินทาง
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และคําสั่งกรมทรัพย2สินทางปBญญา
ปBญญา และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่ ๑๕๒ /๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
๖.๒ ใหบริการขอมูลทรัพย2สินทางปBญญา
๖.๓ รับแจงขอมูลลิขสิทธิ์, ความลับทางการคา, ภูมิปBญญาทองถิ่นไทย
๖.๔รับแจงขอมูลตาม มาตรา ๑๖, ๑๗ และ มาตรา ๑๘ พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ2
พ.ศ.๒๕๔๘

ผนวก 5 – ๒8

ลําดับที่
๑0

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนาน
ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑.การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปSาเคลื่อนที่
- ทะเบียนกรมปSาไม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๕
สํานักงาน
- พ.ร.บ.ปSาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๓๙
ทรัพยากรธรรมชาติและ ๒.การแจงใบเบิกทางนําไมหรือของปSาเคลื่อนที่เขาเขตปSาไม
- พ.ร.บ.ปSาไม พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔๐
สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
๓. การประทับตราประจําตอหนังสือกํากับไมแปรรูปและหนังสือกํากับ - ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการประทับตราประจําตอหนังสือ
สิ่งประดิษฐ2 เครื่องใช หรือสิ่งอันใดในบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม
กํากับไมแปรรูป และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ2เครื่องใชหรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหาม พ.ศ.๒๕๓๓ หมวด ๓
๔.การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปSา และการ
ขอ ๑๓
โอนทะเบียนสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.สวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ระเบียบกรมปSาไมและการโอนทะเบียนสวนปSา พ.ศ.
๒๕๓๕
๓.การออกหนังสือรับรองการแจงตัด โคนไมที่ไดมาจากการทําสวนปSา - พ.ร.บ.สวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการแจงตัดหรือโคนไม การเก็บ
รักษาหนังสือรับรองการแจงบัญชีแสดงรายการไม เอกสาร
สําคัญที่เกี่ยวกับการดังกลาว การขอ การออกใบแทน
หนังสือรับรองการแจงและหลักฐานแสดงการไดมาโดยชอบ
จากการทําสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.สงวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการขึ้นที่ดินเปนสวนปSา และการ
โอนทะเบียนสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕

ผนวก 5 – 29
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
(ตอ)

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๔. การขึ้นทะเบียนสวนปSาในเขตปรับปรุงปSาสงวนแหงชาติ หรือเขารับ - ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ
การปลูกสรางสวนปSา หรือปลูกไมยืนตนในเขตปSาเสื่อมโทรม พ.ศ.
เงือ่ นไขการตรวจสอบรายงาน และดําเนินการสําหรับที่ดินที่
๒๕๓๕
มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายวาดวยปSาสงวนแหงชาติ ให
บุคคลเขาทําการปลูกปSาในเขตปรับปรุงเขตปSาสงวนแหงชาติ
หรือเขาทําการปลูกสรางสวนปSา หรือไมยืนตนในเขตปSา
เสื่อมโทรมที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
๕.การขึ้นทะเบียน การรับรอง การตี การตอกประทับตรา หรือแสดง
การยกเลิกการทําลายตราที่ใชในกิจการสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕

๖.การนําทอนไมแปรรูป หรือสิ่งประดิษฐ2ที่ไดมาจากการทําสวนปSา
เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๓๕

๗. การออกใบอนุญาตใหมีเลื่อยโซยนต2

- พ.ร.บ.สวนปSา-พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการขึ้นทะเบียน การรับรอง การ
ตี การตอก ประทับตรา หรือแสดงการยกเลิก การทําลาย
ตราที่ใชในกิจการสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.สวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการนําไมทอน ไมแปรรูปหรือ
สิ่งประดิษฐ2ที่ไดมาจาการทําสวนปSาเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๓๕
- พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต2 พ.ศ.๒๕๔๕

ผนวก 5 – ๓0
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
(ตอ)

อํานาจหนาที่
๘.การสั่งการตาม พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ ๔๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑
ธันวาคม ๒๕๔๗

๙. การสั่ งการ อนุ มัติ อนุ ญาต การปฏิบั ติรายการ หรือดํ าเนินการ
อื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของกรมทรัพยากรน้ํา
๑๐. การสั่งการตาม พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
๑๐.๑ คําขอรับใบอนุญาต
๑๐.๒การออกใบอนุญาต
๑๐.๓ การตออายุใบอนุญาต
๑๐.๔ การโอนใบอนุญาต

- คําสั่งกรมฯ ที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗

๑๑.การออกบัตรประจําตัว ทสม

- พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ มาตรา ๑๖
- พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)
๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๔๖

- คํ า สั่ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม
ที่ ๔๘/๕๐ ลว ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๐ เรื่ อ ง แตงตั้ ง พนั ก งาน
เจาหนาที่ตาม
พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕2๐
- คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ ๓๖๐/๕๑ ลว ๑๑ พ.ย.
๒๕๕๑ เรื่อง แตงตั้งพนัก งานน้ําบาดาลประจํ าทองที่และ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพ ยากรน้ํา
บาดาล
- ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วา
ดวยอาสาสมัครพิทักษ2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ผนวก 5 – ๓1
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
(ตอ)

อํานาจหนาที่
๑๒. การออกใบแทนใบอนุญาตและแกไขใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้ําบาดาล
๑๓. การลงนามในใบอนุญาตตั้งโรงงาน แปรรูปไมโรงคาไมแปรรู ป
รานคาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ2 ฯ โรงคาของปS า หวงหามรวมทั้ ง การตออายุ
ใบอนุญาต การอนุญาตยายสถานที่ที่ไดรับอนุญาต การแกไขอาณา
เขต สาระสําคัญในใบอนุญาต และการออกใบคูมือคนงานเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดแลว
๑๔. การลงนามใบอนุญาตทําไมยางในทีดินที่มี น.ส.๓ หรือโฉนดที่ดิน
เพื่อใชสอยสวนตั วตามขอกําหนด ฉบั บที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐
กรณีผูวาราชการจังหวัดไดอนุญาตแลว

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบี ย บกรมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาล ลงวั น ที่ ๒ ตุ ล าคม
๒๕๒๒ วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการแกไข
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การน้ํ า บาดาล (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๒๒

- ระเบียบกรมปSาไม พ.ศ.(๒๕๔๑) เรื่องควบคุมการแปรรูป
ไม ออกตาม พ.ร.บ.ปSาไม พ.ศ.๒๔๘๔ (หมวด ๖ ขอ ๒๔.๓)

๑๕ การลงนามรั บ ทราบเงื่อนไขแนบทายหนั งสือ อนุ ญ าตใหเขาทํ า
ประโยชน2หรือยูอาศัยภายในเขตปSาถาวรตามปกติ
๑๖. การลงนามใบอนุญาตแผวถางปSา

- กฎกระทรวงทางฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๔๙๘) ตามความใน
พ.ร.บ.ปSาไม พ.ศ.๒๔๘๔ วาดวยการแผวถางปSา

๑๗. การลงนามในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนปSา (สป.๓) - พ.ร.บ.สวนปS า พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๓ และมาตรา ๖
ระเบีย บกรมปSาไมวาดวยการขึ้นทะเบีย นที่ดินเปนสวนปSา
ตาม พ.ร.บ.สวนปSา พ.ศ. ๒๕๓๕
และการโอนทะเบียนสวนปSา พ.ศ.๒๕๓๕

ผนวก 5 – ๓2
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
(ตอ)

อํานาจหนาที่
๑๘. การลงนามในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อปลูกปSาตาม
โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปSา (สก.๓) เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัดแลว
๑๙. การเปรียบเทียบปรับในคดีปSาไมตางๆ ที่มีโทษปรับสถานเดีย ว
และรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เวน การสั่ง
การ การอนุญาต เกี่ยวกับกิจการปDาไม ซึ่งใหเป:นดุลยพินิจของ
ผูวาราชการจังหวัด
๒๐. การออกใบเบิกทางนําไมหรือของปSาเคลื่อนที่
๒๑.การรับเรื่องจดทะเบียนตราประทับไมของเอกชน
๒๒.การอนุญาตใหเก็บไมไหลลอย การรายงานเกี่ยวกับกิจการปSาไม
ตางๆ
๒๓. การสั่งการใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบประทับตรา และออก
หนังสือรับรองไมที่ขอนําเขาและสงออก (ไมสน ยูคาลิปตัส) ไปนอก
ราชอาณาจักร
๒๔. การพิ จารณาสั่ ง อนุ ญ าต และออกใบอนุ ญ าตเกี่ย วกั บ กิ จการ
อุตสาหกรรมปSาไมบางประเภท ดังนี้
๒๔.๑การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม และออกใบอนุญาตกรณีผูวา
ราชการจังหวัดไดอนุมัติแลว (หมวดที่ ๔ ขอ ๑๙,๒๐ และหมวด ๖ ขอ
๒๔.๒,๒๔.๓)
๒๔.๒ การออกใบคูมือคนงาน (หมวดที่ ๔ ขอ ๒๒)

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบียบกรมปSาไมวาดวยการเบิกจายเงินโครงการสงเสริม
เกษตรกรปลูกปSา พ.ศ.๒๕๓๖
- พ.ร.บ.ปSาไม พ.ศ.๒๕๘๔ มาตรา ๓๘,๓๗,๔๐,๔๑ และ
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๙)

- ระเบี ย บกรมปS า ไมวาดวยการควบคุ ม การแปรรู ป ตาม
พ.ร.บ. ปSาไม พ.ศ.๒๔๘๔

ผนวก 5– ๓3

ลําดับที่
๑1

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหประกันสังคมจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
การบริหารงานในภารกิจของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
- คํ า สั่ ง กรมฯ ที่ ๑๔๙๙/๒๕๔๖ ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๖
สํานักงาน
๑) ใหยึ ด อายั ด ขายทอดตลาดบั ง คั บ คดี ภายใตเงื่ อ นไขในคํ า สั่ ง
ประกันสังคม
- คําสั่งกรมฯ ที่ ๑๕๑/๒๕๔๙ ลว ๓๐ ม.ค. ๒๕๔๙
ที
่
๒๐๐๑/๒๕๕๐
ลว
๙
พ.ย.
๒๕๕๐
จังหวัดนาน
๒) ดําเนินคดีความผิด อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีอํานาจ -คําสั่งกรมฯ ที่ ๒๐๐๑/๒๕๕๐ ลว ๙ พ.ย. ๒๕๕๐
ดําเนินการจนกวาคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งมีอํานาจถอนคํารองทุกข2หรือถอนฟbอง
ดวย
๓) รองทุกข2ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย ดังนี้
๓.๑) ประมวลกฎหมายอาญา
๓.๒) พ.ร.บ.ประกันสังคม
๓.๓) พ.ร.บ.เงินทดแทน
๔.อนุมัติคําขอขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลายื่นคํารองเรียกเงินทดแทน
๕.อนุมัติจายเงินกองทุนประกันสังคม
๖. ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ (ออกปฏิบัติภารกิจดานประกันสังคม)
๗. การลงนามในหนั งสือบอกกลาวถึงผูออกเช็ค กรณีที่ธ นาคารปฏิเ สธการ - คําสั่งสํานักงานประกันสังคมที่ ๖๐๑/๒๕๓๕ ลว. ๓๐
จายเงินตามเช็คที่นายจางนํามาชําระ
ต.ค. ๓๕

ผนวก 5 – ๓4

ลําดับที่
๑2

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหนายแพทยGสาธารณสุขจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑.การขออนุ ญ าตออกแทนใบอนุ ญ าตและการแกไขเปลี่ ย นแปลงรายการใน - มาตรา ๔ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๒ พ.ร.บ.
สํานักงาน
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
สาธารณสุข ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทที่ ๓ หรือประเภทที่ ๔
จังหวัดนาน
๒. อนุมัติใหแลกเปลี่ยนและยืมวัสดุ ครุภัณฑ2ทางการแพทย2 ยา และเวชภัณฑ2

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

๓. การอนุญาตออกใบแทน ใบอนุญาตขายยาแผนปBจจุบันและยาแผนโบราณและ -มาตรา ๒๘,๖๐,๖๓ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยาแผนปBจจุบันและยาแผนโบราณ -มาตรา ๔ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ซึ่ ง แกไข
เพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ยา ฉบับที่ ๒ พ.ศง ๒๕๑๘
-มาตรา ๓๓ พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และแกไข
เพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ยา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๒และ
๔. การอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๓และ๔
ฉบับที่๕ พ.ศ. ๒๕๓๐
- มาตรา ๔ พ.ร.บ.วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อจิ ต และ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
๕. การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาตขายยาแผนปBจจุบันไวแลว
๖.การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาตขายยาแผนโบราณไวแลว
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และแกไขเพิ่มเติม
๗. การอนุญาตใหขายยา ตอใบอนุญาตขายยา และการอนุมัติใหเปลี่ยนตัวผูมี โดย พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๓)
หนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับยา
พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๔, ๗, ๓๕ และ ๖๓

ผนวก 5 – ๓5
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข ๖.การอนุญาตขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท และการตอใบอนุญาตขาย
จังหวัดนาน (ตอ)
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประจําป/
๗.ใบอนุญาตขายยาแผนปBจจุบันและยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว2
๘.การเปลี่ยนแปลงสลักหลังใบอนุญาต
๙.การขอยายสถานที่ขายยา
๑๐. การเปลี่ยนชื่อสถานที่ขายยา
๑๑. การเปลี่ยนผูดําเนินกิจการขายยา

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และแกไขเพิ่มเติม โดย
พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๔, ๗, ๓๕ และ ๖๓

๑๒. การตออายุใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ -คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
อันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
๒๓๒/๒๕๔๐ ลว. ๑๐ ก.ค. ๔๑
๑๓. ลงนามในใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวางปฏิบัติหนาที่ใน
เขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก

-คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่
๙๓/๒๕๔๐ ลว. ๑๗ มี.ค. ๔๐

๑๔. การดําเนินการทางทะเบียนรถซึ่งใชในราชการของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่๔๖๔/
๒๕๔๖ ลว .๖ ม.ค. ๔๖

๑๕. คดีแพง
๑๕.๑ การสืบหาหลักทรัพย2
๑๕.๒ การรายงานผลการดําเนินคดีใหกระทรวงการคลังทราบ

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๙๑/๒๕๕๒ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๒

ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสาธารณสุข ๑๖. คดีลมละลาย
จังหวัดนาน (ตอ)
๑๖.๑ ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายทั้งกรณีที่เปนเจาหนี้ผูเปน
โจทก2หรือกรณีที่ตองยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีอื่นที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมิไดเปนโจทก2
๑๖.๒ การตรวจสอบรายชื่อผูถูพิทักษ2ทรัพย2เด็ดขาดในคดีลมละลาย
และการยื่นคําขอรับชําระหนี้
๑๖.๓ กระบวนการดําเนินคดีลมละลายอื่นๆตามที่กําหนดไวในพ.ร.บ.
ลมละลายและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ

ผนวก 5 – ๓6
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๙๑/๒๕๕๒ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๒

๑๗. การออกประกาศหรือแจงความหรืออกคําสั่งใหพนจากราชการกรณีอายุ -คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ครบหกสิบป/บริบูรณ2 (เกษียณอายุ)
๓๐๗๙/๒๕๕๐ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๐
๑๘. การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จลูกจาง
๑๙. การใหความเห็นชอบในการสงคืนที่ราชพัสดุ

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๕๔๘/๒๕๔๗ ลว. ๔ มี.ค. ๔๗
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๒๑๖๘/๒๕๔๗ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๔๗

๒๐. การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณกองทุนภูมิปBญญา -คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
การแพทย2แผนไทยของกรมพัฒนาการแพทย2แผนไทยและการแพทย2ทางเลือก ๒๗๓/๒๕๕๓ ลว. ๒๗ ต.ค. ๕๓
ในเรื่องหลักเกณฑ2และวีปฏิบัติการจางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนาน(ตอ)

ผนวก 5 – ๓7
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๒๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ -คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินเพิ่มการครอง ๒๒๘๒/๒๕๔๘ ลว. ๑๘ ต.ค. ๔๘
ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๒๕๔๘
๒๘๐๖/๒๕๔๘ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๔๘
๒๒. การออกหนังสือทวงถามใหผูประสบภัยจากรถซึ่งไดเขารับการ
-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
รักษาพยาบาลในหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๘๐๖/๒๕๔๘ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๔๘
๒๓. ดําเนินคดีแพงกับผูประสบภัยจากรถซึ่งเขารับ การรักษาพยาบาล
และบริษัทพาณิชย2การประกันภัยจํากัด หรือบริษัทประกันภัยอื่นๆ
๒๔. การสืบหาหลักทรัพย2 ยกเวน
(๑) การลงนามในหนังสือมอบอํานาจในการยึดทรัพย2 อายัดทรัพย2 และ
ดําเนินการบังคับคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
(๒) แตงตั้งใหพนักงานอัยการเปนผูฟbองคดี
๒๕. กรณีที่บริษัทพาณิชย2ประกันภัย จํากัด หรือบริษัทประกันภัยอื่น ๆ
ถูกฟbองเปนคดีลมละลาย ใหมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
(๑) การตรวจสอบรายชื่อผูถูกพิทักษ2ทรัพย2เด็ดขาดในคดีลมละลาย
และการยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายของผูประสบภัยจากรถซึ่ง
เขารับการรักษาพยาบาลและบริษัทพาณิชย2การประกันภัย จํากัด หรือ
บริษัทประกันภัยอื่นๆ
(๒) ลงนามในใบมอบอํานาจเพื่อแตงตั้งขาราชการในสังกัดใหเปนผูมี
สิทธิยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ดําเนินคดีลมละลายตามที่กําหนดไวในพ.ร.บ.ลมละลายและระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของ

-คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๒๘๐๖/๒๕๔๘ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๔๘

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

ผนวก 5 – ๓8
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนาน(ตอ)

อํานาจหนาที่
๒๖. การคิดคํานวณคาปรับและคิดคํานวณดอกเบี้ยในการผิดสัญญารับ
ทุนการศึกษาฝZกอบรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๒๗. อนุมัติใหผูผิดสัญญารับทุนการศึกษาในประเทศดวยเหตุลาออกจาก
การศึกษา ถูกพักการศึกษาหรือออกจากการศึกษาดวยเหตุใดๆ ใน
ระหวางที่กําลังศึกษาอยูผอนชําระหนี้รวมทั้งการทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกรณีผูผิดสัญญาขอผอนชําระหนี้นอกเหนือหลักเกณฑ2
ของกระทรวงการคลัง

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

๒๘. อนุมัติใหผูผิดสัญญาที่ลาศึกษา รับทุนการศึกษา ฝZกอบรมทั้งภายใย
ประเทศและตางประเทศ ผอนชําระหนี้รวมทั้งการทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกรณีผูผิดสัญญาขอผอนชําระหนี้นอกเหนือหลักเกณฑ2
ของกระทรวงการคลัง
๒๙. จัดใหผูผิดสัญญารับทุนการศึกษาฝZกอบรมทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศที่ไดรับการอนุมัติใหผอนชําระทําหนังสือรับสภาพหนี้ผอน
ชําระและสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

ผนวก 5 – 39
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนาน(ตอ)

อํานาจหนาที่
๓๐. อนุมัติใหผูผิดสัญญารับทุนการศึกษาฝZกอบรมทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศนับระยะเวลาการกลับเขารับราชการเปนระยะเวลารับ
ราชการชดใชตามสัญญาและจัดใหผูกลับเขารับราชการทําสัญญาผอน
ผันและสัญญาค้ําประกันตามหลักเกณฑ2และแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ยกเวน
(๑) การเรียกชดใชคาปรับปละคาเสียหายจากผูผิดสัญญารับทุนลา
ศึกษาฝZกอบรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) การประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระรวงการคลัง ก.พ.หรือ
(๓) หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญารับ
ทุ น การศึ ก ษา สั ญ ญาลาศึ ก ษา ฝZ ก อบรม ทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศจนเสร็จการการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการทําสัญญาชดใช
เงิ น กรณี รั บ ทุ น การศึ ก ษา ลาศึ ก ษา ฝZ ก อบรมทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังกําหนดใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

-ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

-ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓

ผนวก 5 – ๔0
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๓1. การอนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ2จากองค2การเภสัชกรรมโดยวิธีกรณี -สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
พิเศษ ในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) ๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒
๓2. การอนุมัติแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ2 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ (และที่แกไขเพิ่มเติม) ในวงเงินที่ซื้อมาหรือไดมารวมกันไม
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
๓๔. อํานาจตามพ.ร.บ.เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายในเขตจังหวั ด
นาน
(๑) ใหมีอํานาจออกหนังสือเตือนใหมีการชําระคาธรรมเนียมรายป/และ
เงินเพิ่มการผลิตเพื่อจําหนายหรือการนําเขาเพื่อขายเครื่องสําอางควบคุม
และถาไมมีการชําระใหถูกตองใหมีอํานาจเพิกถอนใบรับแจงตามมาตรา
๒๘ วรรค ๔ ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๓
(๒) ใหมีอํานาจสั่งใหผูผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเครื่องสําอางควบคุมที่
ฝSาฝcนหรือไมผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอางตรงตามที่แจงไวในใบรับแจง
หรื อ ฝS า ฝc น หลั ก เกณฑ2 แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง ระงั บ การ
กระทําที่ฝSาฝc นหรือแกไขปรับ ปรุงหรือปฏิวัติใ หถู ก ตองและใหมีอํานาจ
ประกาศการฝS า ฝc น หรื อ ไมปฏิ บั ติ ต ามดั ง กลาวใหประชาชนทราบเพื่ อ
ประโยชน2แกการคุมครองผูบริโภคไดตามควรแกกรณี ตามมาตรา ๒๘
วรรค ๔ประกอบมาตรา ๒๔

ผนวก 5 – ๔1
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
(๓)ใหมี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ใหผู ผลิ ต เพื่ อ ขายหรื อ นํ า เขาเพื่ อ ขาย
เครื่ อ งสํ า อางตองรายงานรายละเอี ย ดของการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
เครื่องสําอางควบคุมที่ตนไดผลิตหรือนําเขาและใหมีอํานาจสั่งใหตองจัดสง
ตัวอยางของเครื่องสําอางที่ผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๒๘ วรรค ประกอบ
มาตรา ๒๖
(๔)ใหมีอํานาจถอนการยึดในกรณีที่เจาหนาที่ดานอาหารและยาไดสั่ง
อายัดรายการวัตถุนําเขาตามพ.ร.บ.เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ แตวัตถุที่
อายัดมีการเก็บรักษาในจังหวัดอื่นที่มิใชดานอาหารและยาที่นําเขามา เมื่อ
จังหวัดที่เปนที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาไดมีการแกไขขอบกพรองเหตุแหง
การสั่งอายัดเรียบรอยแลว
เมื่อมีการถอนการอายัดแลว ใหจังหวัดที่สั่งถอนการอายัดแจงผลการ
ดําเนินการไปยังดานอาหารและยาของจังหวัดที่มีการนําเขาวัตถุดังกลาว
นั้น
(5)ใหมีอํานาจถอนการอายัดหรือถอนการอายัดที่พนักงานเจาหนาที่ใน
เขตจังหวัดสั่งยึดหรือถอนการอายัดโดยจะอนุมัติใหถอนการการยึดหรือ
อายัดไดตอเมื่อสาเหตุแหงการถูกยึดหรือถูกอายัดนั้นเปนเรื่องรายแรงและ
ไมนาจะกระทบกระเทือ นสงผลรายตอประชาชน ทั้งสาเหตุ แหงการนั้ น
ไดรับการแกไขถูกตองตามกฎหมายแลว
(๖) กิจการใดๆที่ผูรับอํานาจดําเนินการตามคําสั่งนี้และตอเมื่อมามีการ
แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือดําเนินการอื่นใดในกิจการนั้นๆให
เปนหนาที่ของผูรับมอบอํานาจที่จะเปนผูดําเนินการ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒
-สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒

ผนวก ๕ – ๔2
ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่
๓๕. อํานาจเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
เปนไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการ
เปรียบเทียบปรับ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ ๒๔๗/
๒๕๕๒ ลว. ๑๑ มิ.ย.๕๒

๓๖. การพิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมายตามคําสั่งนี้ใหปฏิบัติตามขอกําหนด หลักเกณฑ2และเงื่อนไขที่
บัญญัติไวตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ดวย
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
-คําสั่ง สป.สธ. ที่ ๑๘๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๒
๓๘. ผูวาราชการจังหวัดหรือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือ สิงหาคม ๒๕๔๘
เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูรับมอบอํานาจมี
อํานาจแนะนํา ติดตามประเมินผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ
๓๗. ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกระเบียบ
ขอกําหนดหรือแนวทางการปฏิบัติงานไวเปนการเฉพาะกรณี การ
พิจารณาดําเนินการอนุญาตและดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจใดๆไป
แลวตอมาเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแลวเห็นวาไม
ถูกตองหรือเหมาะสม สามารถสั่งการใหผูรับมอบอํานาจแกไขใหถูกตอง
และเหมาะสมได

ผนวก ๕ – ๔3
ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่
๓9. ใหผูรับมอบอํานาจจัดเก็บขอมูลรายงาน การดําเนินการตามคําสั่ง
ฉบับนี้ทุกสิ้นเดือนเก็บไวที่สํานักงาน โดยขอใหรวบรวม รายงานตอผูวา
ราชการจังหวัดและสํานักวานคณะกรรมการอาหารและยา ทุก ๖ เดือน
ดังนี้
(๑) การดําเนินการระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ให
รายงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ของป/ถัดไป
(๒) การดําเนินการระหวางวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ให
รายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของป/ตอไป
40. การขออนุญาตขายยาและการออกใบอนุญาตยา
๔1. การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
๔2.การโฆษณายาแผนปBจจุบันและยาแผนโบราณ
๔3.การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตอาหาร
๔4.การขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารและการขอใช ฉลากอาหาร
๔5. การโฆษณาอาหาร
๔6.การลงนามในขอตกลงการใหบริการทาง การแพทย2ของ
สถานพยาบาลเครือขายประกันสังคม
๔7. การปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการให
ความยินยอมตั้งตู ATM ในหนวยบริการหรือหนวยงานในสังกัด
๔8.การอนุญาตใหนักศึกษาของสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดูงานหรือฝZกปฏิบัติงาน

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕๙๐/๒๕๔๙ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
- คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๔๙/๒๕๓๘
ลว. ๒๓ มกราคม ๒๕๓๘
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
๑๔๗๘/๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓
- ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุ ข รั บ สภาพหนี้
ทุกขั้นตอน วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา
อบรมภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓- คําสั่ง สป.สธ.
ที่ ๙๙๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘พฤษภาคม ๒๕๔๘
- ขอบังคับกระทรวงการคลังว&าดวยการหักเงินค&าปรับ
ก&อนนําส&งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก ๕ – ๔4
ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่
๔9. การลงนามเปนผูรับสัญญาในการทําสัญญาลาไปศึกษาหรือ
ฝZกอบรมภายในประเทศ การแกไขสัญญา การเรียกชดใชคาปรับและ
คาเสียหาย การอนุมัติใหผอนผันชําระหนี้และการทําหนังสือ
50.การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ผูรับบําเหน็จบํานาญ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
คําสั่ง สป.สธ. ที่๑๑๕๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๔๒
– คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕๔๗/๒๕๔๗ ลว. ๔ มี.ค. ๒๕๔๗

51. การหักเงินคาปรับกอนนําสงคลังเปนรายไดแผนดินไวจายเปนเงิน
สินบน รางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของ
กั บ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และรายงานผลการปฏิ บั ติ ใ ห
ผูวาราชการจังหวัดทราบ ทุก 3 เดือน
๕2. การดําเนินการอนุรักษ2พลังงานในอาคารควบคุม
๕3. การลงนามในหนั งสื อราชการสงตั ว ขาราชการไปปฏิบั ติร าชการ
ภายหลังไดรับคําสั่ง
๕4 การพิจารณาหรืออนุญาตการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย2
๕5. การพิ จ ารณาออกหนั ง สื อ รั บ รองวาเปนผู มี ป ระสบการณ2 ด าน
การแพทย2พื้นบานไทยเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย2แผนไทย

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๑๓๘๕/๒๕๕๓ ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓
- พ.ร.บ. การประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ.๒๕๔๒
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย2 แ ผนไทย ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
ประกาศลงวันที่ ๑๓ ก.ค. ๔๗

ผนวก ๕ – ๔5

ลําดับที่
๑3

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑.การอนุญาตใหผูตองขังปSวยออกไปตรวจรักษาและหรืออยูพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล - พระราชบัญญัติราชทัณฑ2 พ.ศ. ๒๔๗๙ ม. ๓๐
เรือนจํา
- คําสั่งกรมราชภัณฑ2ที่ ๓๑๒/๒๕๕๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๐
จังหวัดนาน ภายนอกเรือนจํา
๒. การยายผูตองขังที่มีกําหนดโทษสูงเกินอัตรา
๓. การยายผูตองขังวัยหนุม
- คําสั่งกรมราชทัณฑ2ที่ ๑๕๗๙/๒๕๕๑ ลว. ๑ ธันวาคม
๔. การยายผูตองคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (มีประวัติยาเสพติด)
๕๑
๕. การอนุมัติใหผูตองขังลากิจ (เฉพาะการลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ)
- คําสั่งกรมราชทัณฑ2ที่ ๑๒๔๖/๒๕๔๘ ลว. ๑๐
๖. การทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงหาประโยชน2ในการดําเนินกิจการฝZกวิชาชีพ
พฤศจิกายน ๔๘
และการใชแรงงานผูตองขัง ภายในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)
- คําสั่งกรมราชทัณฑ2ที่ ๑๒๔๖/๒๕๔๘ ลว. ๑๐
พ.ย. ๔๘
๗. การพัสดุที่ดําเนินการโดยใชเงินผลพลอยได กรณีการซื้อ การจางโดยวิธีตกลง
ราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจางและทํานิติ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พงศ.
กรรมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไข ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรมราชทัณฑ2วาดวยเงินผลพลอยไดจากการ
เพิ่มเติมและการสั่งจายเงินผลพลอยไดประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบกรม
ฝZกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง พ.ศ. ๒๕๔๘
ราชทัณฑ2วาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝZกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง
พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายในวงเงินไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)

ผนวก ๕ – ๔6
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
เรือนจํา
8.การอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาในเรือนจํา เพื่อประโยชน2ดานการศึกษาพัฒนาจิตใจ
จังหวัดนาน การฝZกหัดวิชาชีพ การดําเนินงานดานสวัสดิการและการสงเคราะห2ผูตองขัง
9.การอนุญาตใหผูตองขังที่มีคุณสมบัติตามที่กรมราชทัณฑ2กําหนด ออกจากหองขังกอน
เวลา 06.00 น. และนําตัวผูตองขัง เขาหองขังเวลา 18.00 น. เพื่อทํางานหุงตมอาหาร
หรือเพื่อเตรียมออกและกลับจากการทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา
10. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทํางานสาธารณะ
นอกเรือนจํา
11.การยายผูตองขังที่ไดรับการคัดเลือกเขาอยูในเรือนจําชั่วคราวตามหลักเกณฑ2ที่
กําหนด

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-คําสั่งกรมราชทัณฑ2ที่ 578/2554 ลว. 21 มิ.ย.
2554
- คําสั่งกรมราชทัณฑ2 ที่ 429/2554 ลว. 19 พ.ค.
2554

ผนวก ๕ – ๔7

ลําดับที่
๑4

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหอุตสาหกรรมจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
สํานักงาน การมอบอํานาจดานสั่งการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
อุตสาหกรรม ๑. อํานาจการอนุญาต หรืออํานาจที่ไดรับมอบหมายตามบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ - คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ที่
จังหวัดนาน โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สํ า หรั บ โรงงานที่ ตั้ ง อยู ในทองที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ยกเวน กรณี ๖๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๕๙/
ดังตอไปนี้
๑.๑) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมแรงมา ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ2 พ.ศ. ๑๕๕๑
รวมเกินหารอยแรงมา หรือคนงานเกินสามรอยคน
๑.๒) การออกใบอนุญาตขยายโรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลังแรงมาในสวนที่ขยาย
รวมกับเครื่องจักรตามสิทธิเดิมที่ไดรับอนุญาตเกินหกรอยแรงมา
๑.๓) การออกคําสั่งปnดโรงงานตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
๑.๔) กรณีตามขอ ๑.๑) ๑.๒) และ ๑.๓) สําหรับโรงงานตามประกาศรัฐมนตรีที่
ออกตามมาตรา ๓๒ หรือเปนโรงงานที่ตองมีการศึกษาดานผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน
๑.๕) การอนุมัติตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง

ผนวก ๕ – ๔8
ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดนาน
(ตอ)

การสั่งการ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐
ดังนี้
๑. ยกคําขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร หรืออาชญาบัตรพิเศษ ตามมาตรา ๓๔
๒. ยกคําขอประทานบัตร ตามมาตรา ๔๗
๓. ออกใบอนุญาตใหผูถือประทานบัตรขายแรอื่น ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการทําเหมือง
ตามมาตรา ๗๓ (๑)
๔. อนุญาตใหผูใดขายแรในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายตาม มาตรา ๙๙ (๕)
๕. เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามความในหมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. ๒๕๑๐ ตามมาตรา ๑๐๓
๖. ใหความเห็ น ชอบเขตโลหกรรมของบุ ค คลอื่ น ที่ ผู ถื อ ประทานบั ต รชั่ ว คราว
ผูถือประทานบัตร
หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่ซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ขนแร ไปแตงในเขต
ดังกลาวตามมาตรา ๑๐๔ (๓)
7.อนุญาตใหสถาบันวิจัยเอกชนเพื่อการศึกษาหรือวิจัยสามารถมีแรไวในครอบครอง
เกินสองกิโลกรัม ตามมาตร 105 (9)
8.อนุญาตใหมีแรไวในครอบครองในกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามมาตรา 105 (10)
9.อนุญาตใหสถาบันวิจัยของเอกชนเพื่อการศึกษาหรือวิจัยสามารถขนแรไดตามมาตรา
108(7)
10.อนุญาตใหผูใดขนแรในกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามมาตรา 108(9)

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ

ผนวก ๕ – 49
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงาน
11.เพิกถอนใบอนุญาตแตงแร ตามมาตรา 119
อุตสาหกรรม
12.เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตามมาตรา 126
จังหวัดนาน (ตอ)
13.เปรีย บเที ย บปรั บ การกระทํ าความผิ ด ตามพ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 มาตรา
148 วรรคหนึ่ง มาตรา 152 ตรี ตามมาตรา 153 ทวิ
14.ออกใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งแรที่อยูในควบคุม การสงออก
นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 130 สําหรับแรทุกชนิด ยกเวน แรยิปซั่ม

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

ผนวก ๕ – 50

ลําดับที่
๑5

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหสถิติจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
สํานักงาน ๑. ดานการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
๑.1 การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่เพื่อ กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
สถิติ
- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐
จังหวัดนาน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.2 การออกประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการจัดทําสํามะโน หรือการ
สํารวจตัวอยางในพื้นที่จังหวัด ตอไปนี้
(๑) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
(๒) คําถามที่บุคคลจะตองใหขอมูลหรือรายละเอียดของแบบสอบถามที่บุคคล
จะตองกรอกขอมูลและวิธีกรอกขอมูลในแบบสอบถาม
(๓) ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่จะออกสอบถามหรือสงแบบสอบถาม
(๔) ระยะเวลาที่บุคคลซึ่งตองกรอกแบบสอบถามจะตองสงคืนแบบสอบถามที่ได
กรอกรายการแลวแกพนักงานเจาหนาที่
(๕) ขอมูลอื่นที่ประชาชนสมควรทราบ โดยสงประกาศไปลงพิมพ2ในราชกิจจานุเบกษาและระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส2 หรือสื่อประเภทอื่น

ผนวก ๕ – 51
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสถิติ
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
จังหวัดนาน (ตอ) การสื่อสาร
๑. โครงการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ
(Govermnent information Network : GIN)
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย สังการ
๑) กํากับ ดูแล การดําเนินการใหบริการของ บริษัท ที โอ ที จํากัด(มหาชน)
และบริษัท กสท.โทรคมนาคม (จํากัด) มหาชน สําหรับงานพัฒนา เครือขาย
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ(Govermnent information Network : GIN)
ในจังหวัด รวมทั้งประสานงานและเรงรัด กํากับ ติดตามงานพัฒนาเครือขาย
สื่อสารขอมูลเชื่อมโยง หนวยงานภาครัฐ (Govermnent informationNetwork :
GIN) ของจังหวัด
๒) แกไขปBญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในระดับจังหวัด ที่เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูล
เชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ(Govermnent (Govermnent information Network :
GIN) ในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนของจังหวัด
การบริหารงบประมาณ
๑) เบิกจายงบประมาณแทนกัน
๒) การอนุมัติเบิกจายเงิน การเบิกจายเงินยืม และการเบิกจายเงินอื่น ๆ ภายใน
จังหวัดที่ไดรับการจัดสรร

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติมลักษณะ ๑ หมวด ๓ ขอ ๖ ,
ลักษณะ ๒ หมวด ๔ ขอ ๒๓ , ๒๔ , ๒๕ , ๒๖ และขอ
๒๘
- คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยดวยการเบิกจายเงิน
เกี่ยวกับคาใชจาย ในการบริหารงานของสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๒๑ท
มิถุนายน ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ2และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ฑ.ศ. ๒๕๔๖
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๒๑ท
มิถุนายน ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎี ก าวาดวยหลั ก เกณฑ2 แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ฑ.ศ. ๒๕๔๖

ผนวก ๕ – 52
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสถิติ 3) อนุมัติการประชุม สัมมนา ฝZกอบรมตาง ๆ ที่สํานักงานสถิติจังหวัด เปน
จังหวัดนาน (ตอ) ผูดําเนินการสําหรับการพัฒนาเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ
(Govermnent information Network : GIN) ในระดับจังหวัด
4) อนุมัติเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการสํานักงาน
สถิติจังหวัด

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานพัสดุ
เสนอแต&งตั้งขาราชการเป3นกรรมการในคณะกรรมการจัดจาง คณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาเครือข&ายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหน&วยงาน
ภาครัฐ (Govermnent information Network : GIN) ในจังหวัด

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๓
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
- ระเบีย บการเก็ บ รั กษาเงินและการนํ าเงินสงคลั ง
พ.ศ.๒๕๒๐
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝZกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ท มิถุนายน ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก ๕ – 53
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสถิติ
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๒. โครงการจัดตั้งศูนยGการเรียนรู ICT ชุมชน
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย สังการ
๑) ประเมินความพรอมของชุมชนในการสํารวจพื้นที่จริงรวมประชุมกับชุมชนที่
ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย2การเรียนรู ICT ชุมชนในเบื้องตนใหครบทุก
อําเภอ
๒) ประสานงานในภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามโครงการศูนย2การเรียนรู ICT ชุมชน ที่ดําเนินการในพี้นที่จังหวัด
๓) เปนกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการศูนย2การเรียนรู ICTชุมชน รวมกับ
เจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวง
๔) ประเมินผลการดเนินงานของศูนย2การเรียนรู ICT ชุมชน ที่จัดตั้งแลว
๕) ประชาสัมพันธ2โครงการศูนย2เรียนรู ICT ชุมชน ในจังหวัดใหหนวยงานตาง ๆ
มาใชอยางคุมคา
๓. โครงการบํารุงรักษาหอเตือนภัย
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย สั่งการ
๑) ประสานงานกับทุกภาคสวนในการบํารุงรักษาหอเตือนภัย
๒) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๓) ประชาสัมพันธ2ขาวสาร ใหคําแนะนํา ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติแกประชาชนในพื้นที่และประเมินผลในพื้นที่

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๒๑ท
มิถุนายน ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๒๑ท
มิถุนายน ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก ๕ – 54
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสถิติ - การบริหารงานพัสดุ
จังหวัดนาน (ตอ) ๑) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจาง เพี่อสนับสนุน การดําเนินงานการ
บํารุงรักษาหอเตือนภัย

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๒๑ท
มิถุนายน ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

-การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณี
เจาหนาที่ของสํานักงานสถิติจังหวัดทําความเสียหายแกทรัพย2สินของสํานักงาน - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ2การ
สถิติแหงชาติ ยกเวนกรณีที่เป:นการกระทําของสถิติจังหวัดหรือกรณีสถิติ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
จังหวัดกระทําการรวมกับเจาหนาที่
-ดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนรถยนต2และรถจักรยานยนต2ของสํานักงานสถิติ - พ.ร.บ.รถยนต2 พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
จังหวัด
-ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการ
ดําเนินการชําระภาษีรถยนต2และรถจักรยานยนต2ของสํานักงานสถิติจังหวัด
เกีย่ วกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการ
ประจําป/
ขนสงทางบก พ.ศ. 2554

ผนวก ๕ – 55
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหประมงจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่
๑6

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงาน ๑. ลงนามในใบอนุญาต ใบรับรอง และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตามพ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตว2ปSา พ.ศ. ๒๕๓๕ - คําสั่งกรมประมงที่
๑๑๘๗/๒๕๓๕ ลว. ๑๐
ประมงจังหวัด
๒ เปนผูรับรองตามระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดําสําหรับการผลิตสัตว2น้ํา พ.ย. ๓๘
นาน
(จี.เอ.พี) พ.ศ. ๒๕๔๘
- คําสั่งกรมประมงที่ ๔๘๗/
๓ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการ หรือรายการ โดยใชเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ๒๕๔๘ ลว. ๖ พ.ค. ๔๘
ซึ่งราชการสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดตางๆเปนผูดําเนินการ โดยใหอยูใน
วงเงินที่อธิบดีกรมประมงในฐานะหัวหนาสวนราชการกรมประมงมีอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ ฑ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- คําสั่งกรมประมง ที่ ๖๓๔/
๔ การดําเนินการความรับผิดทางละเมิดแกเจาหนาที่ กรณีเกิดความเสียหายแกทรัพย2สินซึ่งเปนของกรมประมง แตใช ๒๕๔๘ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๔๘
ในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารราชการสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ใหประมง
จังหวัดนานมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ2เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเขาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อดําเนินการแลวใหแจงใหผูวาราชการจังหวัดนานและกรมประมงทราบโดยเร็ว
สวนราชการ

อํานาจหนาที่

ผนวก ๕ – 56
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานประมง
จังหวัดนาน (ตอ)

๕. ออกหนังสือรับรองชนิดของหอยและเปลือกหอยตามประกาศกระทรวงพาณิชย2
วาดวยสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๔๖

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
- คําสั่งกรมประมง ที่ ๘๖๘/๒๕๔๙ ลว. ๒๗
ก.ย. ๔๙

๖. อนุมัติใหขาราชการ ลูกจาง ลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการปฏิบัติงาน และ
เบิกจายคาตอบแทนนอกเวลาราชการ

- คําสั่งกรมประมง ที่ ๑๕๙/๒๕๕๑ ลว. ๑๙
ก.พ. ๕๑

๗. ขอรับเงินสินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงานจากเงินคาปรับ

- คําสั่งกรมประมง ที่ ๖๖๐/๒๕๕๑ ลว. ๓
ก.ย. ๕๑

อํานาจหนาที่

๘. ใหผูรับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือทําการประมง สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งใดในที่จับสัตว2
น้ําซึ่งกระทําผิดหรือประทานบัตรใบอนุญาตไดสิ้นอายุแลวบรรดาที่เปนของผูรับ
- พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ม. ๕๘ และ
อนุญาต
ม. ๕๙

ผนวก ๕ – ๕7

ลําดับที่
๑7

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
โรงพยาบาลนาน ๑. การอนุมัติสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ2จากองค2การเภสัชกรรม โดยวิธีกรณี - คําสั่งสํานักงานปลัดกรทะรวงสาธารณสุขที่ ๑๔๗๘/
พิเศษ ครั้งละไมเกินวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
๒๕๕๓ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๓
๒. การอนุมัติและเปลี่ยนเวชภัณฑ2 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมในวงเงินที่ซื้อหรือไดมารวมกันไม
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
3.การอนุญาตใหใชรถยนต2สวนกลางไปราชการออกนอก/ในเขตจังหวัด
๕. การอนุญาตใหขาราชการ ลูกจางในสังกัดไปราชการและออกนอกเขต
จังหวัด
๖. การอนุญาตเกี่ยวกับการลาพักผอน ลาคลอดบุตร ลาปSวยของขาราชการ
และลูกจางในสังกัดในสวนที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
๗. การสั่งใหขาราชการและลูกจางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ผนวก ๕ – 58
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหทองถิ่นจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
ลําดับที่
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
18
สํานักงานสงเสริม 1. ใหทองถิ่นจังหวัดนานมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหสวนราชการเปนผูจัด - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝZกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.
การปกครองทองถิ่น โครงการหรือหลักสูตรการฝZกอบรมหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น
๒๕๔๙ ขอ ๘
จังหวัดนาน
- คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ๙๔/๒๕๕๓ ลว.
๘ ก.พ. ๕๓
2. อนุมัติใหขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นปฏิบัติงาน - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายตอบแทน
นอกเวลาราชการ
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๕
- คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ ๙๔/๒๕๕๓ ลว.
๘ ก.พ. ๕๓

ผนวก ๕ – 59

ลําดับที่
19

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
ผูวาราชการจังหวัดนานมอบอํานาจใหประชาสัมพันธGจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑. ลงนามรับรองในเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือรับรองการเปนขาราชการ - พ.ร.บ. บริหาราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
สํานักงาน
- ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประชาสัมพันธG
๒. อนุ มัติก ารเบิก จายเงินสวัสดิการตางๆ ตลอดทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการ
จังหวัดนาน
ตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ2 -หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ดวนที่ สุ ด ที่ กค
ที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัด
๐๕๒๖.๕/ว ๓๑ ลว. ๓๐ เม.ย. ๔๒ และ พ.ร.บ.
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ม.๓๘ (๗)
และ พ.ร.ฎ. คาเชาบานราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และ
๓. การปฏิบั ติ ตามระเบี ย บวาดวยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณในคลังจังหวัด พ.ศ.
๒๕๒๔ ตามขอ ๒๕ (๑) - (๖) ขอ ๒๗ ,ขอ ๔๖ (๑) (๒) และ ๔๖ วรรคทาย ,ขอ -ระเบี ย บวาดวยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ.
๕๙ (๑) – (๘) ,ขอ ๖๑ (๑) – (๖), ขอ ๖๓ (๑) (๒)
๒๕๔๘ และระเบีย บสํ านัก นายกรัฐ มนตรีวาดวย
การบริ ห ารงบประมาณในคลั ง จั ง หวั ด พ.ศ.
๔. ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพย2สินที่มีผู ๒๕๒๔
บริจาคใหทางราชการ
๕. อนุมัติเงินรายไดกรมประชาสัมพันธ2ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพย2สินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
- ระเบียบกรมประขาสัมพันธ2วาดวยเงินรายไดของ
กรมประชาสัมพันธ2 พ.ศ. ๒๕๔๖

ผนวก ๕ – 60
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ประชาสัมพันธ2
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๖ . ดําเนินการแทนกรมประชาสัมพันธ2ในฐานะนิติบุคคล ดังนี้
๖.๑ แจงความรองทุกข2กรณีทรัพย2สินของทางราชการไดรับความเสียหาย
๖.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
๖.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการ
๖.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๖.๕ ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2 ประมวลกฎหมาย
อาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๖.๖. ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย คดีทรัพย2สินทางปBญญาและ
คดีปกครอง

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย2 ประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา พ.ร.บ. ความรั บ ผิด ทางละเมิด ของ
เ จ า ห น า ที่ พ . ศ . ๒ ๕ ๓ ๙ ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยหลั ก เกณฑ2 ก ารปฏิ บั ติ
เกี่ย วกั บ ความผิด ทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ พ.ร.บ. ขอมู ล ขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ร.บ. วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์

๗ อนุมัติการใชรถราชการ
-ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการใชรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก ๕ – ๖1

ลําดับที่
๒0

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕๔5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
ผูวาราชการจังหวัดนานมอบอํานาจใหสหกรณGจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- หนังสือมอบอํานาจกรมสงเสริมสหกรณ2สหกรณ2
สํานักงาน
1.การดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินคดีแทนกรมสงเสริมสหกรณG กรณี
ที่ กษ ๑๑15/2552 ลว. 4 ส.ค. 52
สหกรณG
สหกรณGผิดนัดชําระหนี้เงินทุนตางๆ ของกรมสงเสริมสหกรณG
จังหวัดนาน

1.1การดําเนินคดีทั้งปวงแทนกรมสงเสริมสหกรณ2ฉบับใหมทั้งคดีแพงและ
คดีอาญา คดีลมละลายและคดีปกครอง
1.2ดําเนินการรองทุกข2 ถอนคํารองทุกข2ในคดีที่กรมสงเสริมสหกรณ2เปนโจทก2
ยื่นฟbองหรือถูกฟbองเปนจําเลย อันเปนผลมาจากการปฏิบัติราชการ ไมวาจะ
ยื่นฟbองหรือถูกฟbองในนามกรมสงเสริมสหกรณ2 ในนามอธิบิกรมสงเสริม
สหกรณ2
1.3ลงนามในหนังสือแตงตั้งพนักงานอัยการเปนทนายความวาตางหรือแกตาง
คดีรวมถึงการมอบอํานาจใหพนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินกระบวนการ
พิจารณาใดไปในทางจําหนายสิทธิไดดวย เชน ยอมรับตามที่คูความอีกฝSายหนึ่ง
เรียกรอง การถอนฟbอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือการใช
สิทธิในการอุทธรณ2หรือฎีกาหรือในการขอพิจารณาคดีใหม
1.4รับเงินคาฤชาธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจากศาล จนถึงการดําเนินการ
ชั้นบังคับคดีจนเสร็จสิ้น

ผนวก ๕ – ๖2
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสหกรณ2 2. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณG
จังหวัดนาน (ตอ) 2.1ใหสหกรณ2จังหวัดนานเปนประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู
กองทุนพัฒนาสหกรณ2ระดับจังหวัด โดยใหอยูภายใตขอกําหนดในระเบียบ
กรมสงเสริมสหกรณ2วาดวยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ2 (กพส.)
พ.ศ. 2552 เพื่อใหการบริหารงานกองทุนพัฒนาสหกรณ2ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานสหกรณ2จังหวัดนานเกิดความคลองตัว สามารถใช
เปนเครื่องมือในการสงเสริมสหกรณ2โดยรวดเร็ว
2.2 การอนุมัติใหสหกรณ2กูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ2ทุกสัญญารวมกัน
ไมเกิน สหกรณ2ละ 5,000,000.00 บาท (หาลานบาทถวน) ภายในจังหวัด
รับผิดชอบ เวนแตกรณีการใหกูยืมเงินเปนรายโครงการเฉพาะหรือโครงการ
พิเศษ ที่กําหนดผูมีอํานาจอนุมัติไวเปนอยางอื่น ก็ใหเปนไปตามที่โครงการ
กําหนด
อนึ่ง การอนุมัติใหสหกรณ2กูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ2ทุกสัญญา
รวมกันไมเกินสหกรณ2ละ 5,000,000.00 บาท (หาลานบาทถวน) ให
หมายถึงในแตละป/งบประมาณ
2.3 การอนุมัติใหผอนผัน ขยายระยะเวลาการชําระหนี้ และ/หรือ การงดคิด
ดอกเบี้ย คาปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย และอนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางหนี้
เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ2เฉพาะสัญญากูยืมเงินที่มีตนเงินกูคงเหลือในการ
ขอผอนผันขยายเวลาการชําระหนี้ ปรับปรุงโครงการสรางหนี้ ไมเกิน
5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)
2.4 การอนุมัติใหไกลเกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอมความเงินกองทุน
พัฒนาเฉพาะสหกรณ2เฉพาะหนี้ที่มีทุนทรัพย2ไมเกิน 2,000,000.00 บาท
(สองลานบาทถวน)

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ2วาดวยการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ2 (กพส.) พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- คําสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 32555
สั่ง ณ วันที่ 30 ส.ค. 55
-คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ2 ที่ 41182555 สั่ง ณ
วันที่ 30 ส.ค. 55

ผนวก ๕ – ๖3
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานสหกรณ2 2.5 การอนุมัติใหลดหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ2เฉพาะหนี้ที่มีตนเงินกู
จังหวัดนาน (ตอ) คงเหลือ ไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
2.6 อนุญาตใหสหกรณ2ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ2กูยืมเงินจากแหลงอื่น
รวมทั้งอนุญาตใหสหกรณ2ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ2กระทําการใดๆ
เกี่ยวกับทรัพย2สินจํานอง

3. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะหGเกษตรกร
3.1 การขออนุญาตใหสถาบันเกษตรกรกูยืมเงินกองทุนสงเคราะห2เกษตรกร
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปBจจัยการผลิตทางการเกษตรแกสถาบัน
เกษตรกรไดสถาบันละไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน)
3.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดการชําระหนี้ รับชําระหนี้เงินกูยืม ฟbองคดี
และการอื่นๆอันจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดี ซึ่งรวมทั้งการแตงตั้ง
ทนายความดวย ตอสถาบันเกษตรกรที่กูยืมจากกรมสงสงเสริมสหกรณ2แต
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญากูยืมเงิน

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ2วาดวยการบริหาร
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ2 (กพส.) พ.ศ. 2552 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- คําสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 32555
สั่ง ณ วันที่ 30 ส.ค. 55
-คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ2 ที่ 41182555 สั่ง ณ
วันที่ 30 ส.ค. 55
-พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห2เกษตรกร พ.ศ. 2554
-ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ2วาดวยการใหสหกรณ2
หรือกลุมเกษตรกรกูยืมเงินกองทุนสงเคราะห2เกษตรกร
สําหรับโครงการตางๆ พ.ศ. 2549
-ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ2วาดวยการกูยืม
เงินกองทุนสงเคราะห2เกษตรกรโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อจัดหาปBจจัยการผลิตทางการเกษตร
แกสถาบันเกษตรกร พ.ศ. 2551
-ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ2วาดวยการกูยืม
เงินกองทุนสงเคราะห2โครงการ

ผนวก ๕ – ๖4
ลําดับ
ที่

กฎหมาย กฎคําสั่ง
อํานาจหนาที่
มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ
สํานักงาน ๑๕ อนุญาตใหสหกรณ2ลูกหนี้กองทุนฯกูยืมเงินจากแหลงอื่นและอนุญาตใหสหกรณ2ลูกหนี้กระทําการใดๆเกี่ยวกับ
- ประกาศสํานัก
สหกรณ2 ทรัพย2สินจํานองภายในจังหวัดนาน
นายกรัฐมนตรี เรื่อง
จังหวัดนาน ๑๖. อํานาจในการดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย จนเสร็จสิ้นคดี
แตงตั้งขาราชการพล
(ตอ)
๑๗. อํานาจในการรองทุกข2 กลาวโทษ ถอนคํารองทุกข2ในคดีที่กรมสงเสริมสหกรณ2เปนโจทก2ย่นื ฟbองหรือถูกฟbอง ทั้งนี้
เรือน ณ วันที่ ๑๘
ใหมีอํานาจลงนามในหนังสือแตงตั้งพนักงานอัยการเปนทนายความวาตางหรือแกตางคดีทั้งปวง รวมถึงการมอบอํานาจให มิถุนายน ๒๕๕๒
พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหนายสิทธิไดดวย
- พ.ร.ฎ. วาดวยการ
๑๘. อํานาจในการรับคาฤชาธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจากศาล แตงตั้งตัวแทนชวงในการรับเงินคาฤชาธรรมเนียมและ มอบอํานาจ พ.ศ.
รับคืนเอกสารจากศาล
๒๕๕๐ มาตรา ๒๓
๑๙ ประนีประนอมยอมความโดยการตกลงประนีประนอมยอมความกับคูความนั้นใหมีอํานาจไดสําหรับเงินกองทุนที่กรม
สงเสริมสหกรณ2เปนผูดูแล ซึ่งมีทุนทรัพย2พิพาทไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)
สวน
ราชการ

ผนวก ๕ – 65

ลําดับที่
๒1

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหพัฒนาการจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
สํานักงานพัฒนาชุมชน ๑. การบริหารการจัดการทําแผนพัฒนาตําบล ติดตามตรวจสอบให
ดําเนินงานตามแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล ๕ ป/ พ.ศ. ๒๕๒๑
จังหวัดนาน
แผนพัฒนาตําบล ๕ ป/ พ.ศ. ๒๕๒๑
๒. ลงนามในใบเบิกงบประมาณแทนกันในรายการคาใชจายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพการแขงขันและพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ ๓๘๑/๒๕๔๗ ลงวันที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๓. การติดตั้งและโยกยายโทรศัพท2ประจําสถานที่ราชการ การติดตั้งและ
โยกยายโทรศัพท2ประจําบานพัก

- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชนที่ ๗๙/๒๕๔๗ ลงวันที่
๒๖ กุมภาพันธ2 ๒๕๔๗

ผนวก ๕ – ๖6

ลําดับที่
๒2

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานการปฏิรูป ๑. การออกหนังสือยินยอมใหเกษตรกรหรือประชาชนผูไดรับทะเบียน - คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๖๔/
บาน หรือทะเบียนบานชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไป
๒๕๔๗ ลว. ๒๐ ก.พ. ๔๗
ที่ดินจังหวัดนาน
ขออนุญาตใชกระแสไฟฟbากับการไฟฟbาสวนภูมิภาค
๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3.การจัดทําลงนามสัญญาเก็บเงินคืนทุน

- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๘๙/
๒๕๔๗ ลว. ๒๐ ก.พ. ๔๗
- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๙๐/
๒๕๔๗ ลว. ๑๖ มี.ค. ๔๗

4. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับมอบที่ดินคืน

- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓๘๓/
๒๕๔๗ ลว. ๑๓ ส.ค. ๔๗

๔. การออกหนังสือยินยอมใหแกเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ปลูกสราง
อาคารเพื่อเปนที่อยูอาศัยในแปลงที่ดินที่ไดรับมอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๐๑๔/๒๕๔๕ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๔๕

5. มอบอํานาจเกี่ยวกับการฟbองคดีและการดําเนินคดี

- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๕7๗/๒๕54 ลว ๒8 พ.ย. ๒๕54

ผนวก ๕ – ๖7
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 6.อํานาจในการอุทธรณ2 หรือโตแยงคําสั่งเปรียบเทียบคัดคานการรังวัด - คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 578/
จังหวัดนาน (ตอ)
ออกโฉนดที่ดินฯ
๒๕54 ลว 28 พ.ย. ๒๕54
- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒๐๖/
7. การใชดุลพินิจใหมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเบิกจายเงิน
๒๕๔๘ ลว ๑๙ เม.ย. ๒๕๔๘
คาตอบแทน
- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๘๓/
8. เบิกจายเงินคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวงมาลาและ
๒๕๕๐ ลว ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๐
พานพุมดอกไมของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- คําสั่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๘๔/
9. การเบิกจายคาใชจายตามระเบียบกระทรวงการคลั งวาดวยการ
๒๕๕๐ ลว 22 มี.ค. ๒๕๕5
เบิก จายคาใชจายในการบริห ารงานของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ ส.ป.ก จังหวัด
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่
10. อนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางสํานัก ๕๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เบิกเงินเดือน
- คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
๑1. อนุมัติวาจางและเบิกคาตอบแทนบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานให
ที่ ๓๗๙/๒๕๕๐ ลว ๔ มิ.ย. ๒๕๕๐
ทางราชการ
- คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ช ที่ ๑๙๒/๒๕๔๖ ลว ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๖

ผนวก ๕ – 68
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑2. ลงนามในหนังสือการตกลงเขาทําประโยชน2ในที่ดินในเขตปฏิรูป
- คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ที่ดินเปนการชั่วคราว
ที่ ๑๙๒/๒๕๔๖ ลว ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๖
๑. การลงนามในสั ญ ญากู ยื ม เงิ น จาก ส.ป.ก.และสั ญ ญาอื่ น ๆ - คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ที่เกี่ยวของ
ที่ ๙๙/๒๕๕๓ ลว ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๓
15. การวาจาง การยกเลิกการปฏิบัติงานและการอนุมัติเบิกเงิน - คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คาตอบแทนบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานทางราชการ
ที่ ๘๔/๒๕๕๓ ลว ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๓
16. อนุญาตปรับปรุงและซอมแซมถนนและอนุญาตการขุดลอก
คลอง
17. อนุญาตใหผูขอปรับปรุงและซอมแซมถนนขุดลอกคลองซึ่งมิได
ใชที่ดินเพิ่มขึ้น
18 เบิกคาใชจายในการฝZกอบรมการจัดงาน

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๒๙๕/๒๕๕๐ ลว ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๐
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๓๔/๒๕๔๘ ลว ๒๐ ม.ค. ๒๕๔๘
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ลว ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๐

19. เบิกจายเงินที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๘๕/๒๕๕๐ ลว ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๐

ผนวก ๕ – 69
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๒0. ใชดุลพินิจพิจารณาเบิกจายคาจัดทําของที่ระลึกในการจัดงาน

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๘๕/๒๕๕๐ ลว ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๐
๒1. การลงนามในสัญญาการแปลงหนี้คาที่ดินตามโครงการกองทุน - คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดิน
ที่ ๔๐๙/๒๕๔๙ ลว ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๙
๒2. การเรียกหนังสือรับมอบที่ดิน
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๗๑/๒๕๔๘ ลว ๘ ก.พ. ๒๕๔๘
2๓. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการบริการ
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เครื่องจักรกล
ที่ ๔๙๕/๒๕๔๗ ลว ๒๙ เม.ย. ๒๕๔๗
24. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย2ของ
ส.ป.ก.
25. การติดตามทวงหนี้กรณีสถาบันเกษตรกรเลิกกิจการ
26. ใหความเห็นชอบการจําหนายพัสดุ
27. การจัดทําลงนามสัญญาเก็บเงินคืนทุน

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 495/2547 ลว 29 ก.ย. ๒๕๔๗
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๓๙๐/๒๕๔๗ ลว ๑๖ ส.ค. ๒๕๔๗
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๖๕/๒๕๔๗ ลว ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๗
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๙๐/๒๕๔๗ ลว ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๗

ผนวก ๕ – ๗0
ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 28. การจัดทําลงนามและพิจารณาบอกเลิกสัญญาเชาที่ดินเพื่อ
จังหวัดนาน (ตอ)
เกษตรกรรม สัญญาเชาซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหนังสือรับสภาพหนี้
29. การออกหนังสือยินยอมใหเกษตรกรหรือประชาชนผูไดรับทะเบียน
บานหรือทะเบียนบานชั่งคราวในเขตปฏิรูปที่ดินไปขออนุญาตใช
กระแสไฟฟbากับการไฟฟbาสวนภูมิภาค
๓0. ออกหนังสือยินยอมใหเกษตรกรที่ไดรับมอบที่ดินปลูกสรางอาคาร
เพื่อเปนที่อยูอาศัยในแปลงที่ดินที่ไดรับมอบในเขตปฏิรูปที่ดิน

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๘๙/๒๕๔๗ ลว ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๗
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๖๔/๒๕๔๗ ลว ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๗
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๐๑๔/๒๕๔๕ ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๕

๓1. ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
๓2. สั่งจาง เลิกจางและอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออก
33. ออกหนังสือรับรองภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ ๐
34. อนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายตางๆ

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๐๑๓/๒๕๔๕ ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๕
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๘๗๘/๒๕๔๔ ลว ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๔
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๗๐๖/๒๕๔๔ ลว ๘ ต.ค. ๒๕๔๔
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๖๕/๒๕๔๔ ลว ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๔

ผนวก ๕ – ๗1
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
35. จัดทําและลงนามในขอตกลงตอทายสัญญาเชาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย2เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๙๒๑/๒๕๔๔ ลว ๗ ธ.ค. ๒๕๔๔

36. จัดทําและลงนามในสัญญาเชาและสัญญาเขาทําประโยชน2ในที่ดิน
หรือเขาทําหรืออสังหาริมทรัพย2เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา ๓๐ วรรคหา

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๔๖๙/๒๕๔๔ ลว ๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๓

ผนวก ๕ – ๗2
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕55
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
ลําดับที่
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๒3
- คําสั่งกรมคุมประพฤติที่ ๖๔๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑
สํานักงานคุม ๑. การอนุมัติการจัดฝZกอบรม การเบิกคาใชจายในการจัดฝZกอบรมตลอดจน
การดําเนินการที่เกี่ยวของทุกขั้นตอน
พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ประพฤติ
๒. การอนุมัติการจัดงาน หรือการจางการจัดงาน การเบิกคาใชจายในการจัด
จังหวัดนาน
งาน หรือการจางการจัดงาน ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวของในทุกชั้นตอน
หมายเหตุ - ตองดําเนินการภายใตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
- ไมรวมถึงกรณีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่มีขาราชการ
หรือลูกจางตางกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคลภายนอกเขารวม
๓. การอนุมัติใหบุคลากรในสังกัดเขารับการฝZกอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
ภายนอกกรมคุมประพฤติเปนผูจัด ทั้งกรณีมีคาลงทะเบียนและไมมี
คาลงทะเบียน
๔. การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปตอทะเบียนรถ ตลอดจนการดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ
๕. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเบื้องตนกรณีท่ที รัพย2สินของทาง
ราชการไดรับความเสียหาย
หมายเหตุ ใหคณะกรรมการฯเสนอสํานวนการสอบสวนและความเห็น
มายังกรมคุมประพฤติเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ผนวก ๕ – ๗3

ลําดับที่
๒4

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /2555 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การมอบอํานาจใหคลังจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑.การสั่งโอนเงินเบี้ยหวัด บํานาญไปตั้งจายทางสํานักงานอื่น
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและสั่งจาย
สํานักงาน
คลังจังหวัดนาน ๒. การสงสําเนาใบแนบหนังสือสั่งจายเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
บําเหน็จ บํานาญใหสวนราชการผูเบิกทราบ
๓. การอนุมัติใหเปnดหองสํานักงานคลังจังหวัดนอกจากเพื่อปฏิบัติราชการตามปกติ
คลัง ณ สํานักงานคลังจังหวัด
๔. การลงนามในหนังสือเพื่อขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจรักษาความปลอดภัย ในการ
ควบคุมการขนยายเงิน

- ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการยายตัวเงินคงคลัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๑๒

๕. การลงนามในหนังสือตอบรับเงินคงคลัง

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการยายตัวเงินคงคลัง
พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๓๘ (๕)
- ระเบียบการฝากสิ่งของ ณ สํานักงานคลังจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๒๔

๖. อนุมัติการรับฝากสิ่งของในลักษณะหีบหอ ณ สํานักงานคลังจังหวัด

๗. แจงสําเนาหนังสือเวียนเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการของกรมบัญชีกลางและ
ของกระทรวงการคลังใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ
-พ.ร.บ. เงินคงคลั ง พ.ศ. ๒๔๙๑ และระเบียบการเบิก
๘ การอนุมัติฎีกาของสวนราชการตางๆ ยกเวน ฎีกาของสํานักงานคลังจังหวัด
เงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖

ผนวก ๕ – ๗4
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานคลัง
จังหวัดนาน(ตอ)

อํานาจหนาที่

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๙. การเบิกและนําเงินสงคลัง
-ระเบียบการยายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๑๘
และ ๓๐
๑๐. การขออนุมัติรอการนําเงินสงคลังไวเปนการชั่วคราวกรณีเงินคลังเกินวงเงินที่ -ระเบียบการเก็ บ รั กษาเงินคงคลัง ณ สํานั ก งานคลั ง
กระทรวงการคลังกําหนด
จั ง หวั ด พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔๓-พ.ร.บ.เงิ น คงคลั ง ณ
๑๑. การสั่งโอนและลงนามแจงการโอนเงินขายบิล
สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด พ.ศ. ๒๔๑๙ และขอบั งคั บ วา
ดวยเงินขายบิล พ.ศ. ๒๔๙๕
๑๒. การอนุมัติใบขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป/ ตลอดจนการอนุญาตใหขยายเวลายื่นขอ - พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ และที่แกไข
กันเงิน ไดเปนกรณีพิเศษ
เพิ่มเติม
๑๓. การอนุ มั ติ บั ญ ชี ถื อ จายเงิ น เดื อ นเพิ่ ม เติ ม เฉพาะกรณี ก ารปรั บ พอกอั ต รา - ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
เงินเดือนที่ใชเงินเดือนเหลือจายทุกกรณี เชน ปรับวุฒิ เลื่อนระดับ เปนตน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเดือน
เงินป/ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนมาก ที่ กค ๐๕๑๒/ว ๗
ลว. ๙ พ.ค. ๓๗

ผนวก ๕ - ๗5

ลําดับที่
25

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหประชาสัมพันธGจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑. ลงนามรับรองในเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือรับรองการเปนขาราชการ
- พ.ร.บ. บริหาราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
สํานักงาน
- ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประชาสัมพันธG
-คําสั่งกรมประชาสัมพันธ2 ที่ ๘๒๒/๒๕๔๘ ลว.
จังหวัดนาน
๒. อนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ ตลอดทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการ
๒๑ ก.ย. ๔๘
ตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการสังกัดกรมกรม
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
ประชาสัมพันธ2ที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานที่มีท่ตี ั้งอยูในจังหวัด
๐๕๒๖.๕/ว ๓๑ ลว. ๓๐ เม.ย. ๔๒ และ พ.ร.บ.
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ม.๓๘ (๗)
และ พ.ร.ฎ. คาเชาบานราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
๓. การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
-คําสั่งกรมประชาสัมพันธ2 ที่ ๘๒๒/๒๕๔๘ ลว.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณในคลังจังหวัด พ.ศ.
๒๑ ก.ย. ๔๘
๒๕๒๔ ตามขอ ๒๕ (๑) - (๖) ขอ ๒๗ ,ขอ ๔๖ (๑) (๒) และ ๔๖ วรรคทาย ,ขอ -ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๕๙ (๑) – (๘) ,ขอ ๖๑ (๑) – (๖), ขอ ๖๓ (๑) (๒)
๒๕๔๘ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารงบประมาณในคลังจังหวัด พ.ศ.
๒๕๒๔
-คําสั่งกรมประชาสัมพันธ2 ที่ ๘๒๒/๒๕๔๘
ลว. ๒๑ ก.ย. ๔๘

ลําดับที่

ผนวก ๕ - ๗6
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานประชาสัมพันธ2 ๔. ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพย2สิน - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ
จังหวัดนาน (ตอ)
ที่มีผูบริจาคใหทางราชการ
ทรัพย2สินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
-คําสั่งกรมประชาสัมพันธ2 ที่ ๘๒๒/๒๕๔๘ ลว.
๒๑ ก.ย. ๔๘
๕. อนุมัติเงินรายไดกรมประชาสัมพันธ2ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร
- ระเบียบกรมประขาสัมพันธ2วาดวยเงินรายไดของ
กรมประชาสัมพันธ2 พ.ศ. ๒๕๔๖
-คําสั่งกรมประชาสัมพันธ2 ที่ ๘๒๒/๒๕๔๘ ลว.
๒๑ ก.ย. ๔๘
๖ . ดําเนินการแทนกรมประชาสัมพันธ2ในฐานะนิติบุคคล ดังนี้
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2 ประมวล
๖.๑ แจงความรองทุกข2กรณีทรัพย2สินของทางราชการไดรับความ
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
เสียหาย
ความอาญา พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
๖.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสํานัก
๖.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการ
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ2การปฏิบัติ
๖.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๖.๕ ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2 ประมวล
๒๕๓๙ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
๖.๖. ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย คดีทรัพย2สินทางปBญญา ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ร.บ.
และคดีปกครอง
ลิขสิทธิ์
๗ อนุมัติการใชรถราชการ
-คําสั่งกรมประชาสัมพันธ2 ที่ ๘๒๒/๒๕๔๘ ลว.
๒๑ ก.ย. ๔๘
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก ๕ - ๗7
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
26
สํานักงานสวัสดิการ พิจารณามีคํ าสั่งใหดําเนินคดีหรือไมดําเนินคดีผูฝSาฝc นหรือไมปฏิบัติตาม -ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวย
และคุมครองแรงงาน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พงศ. 2541 พระราชบัญญัติคุมครอง การดํ า เนิ น คดี อ าญาและการเปรี ย บเที ย บผู กระทํ า
ผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอ ความผิ ด ตามกฎหมายวาดวยการคุ มครองแรงงาน
จังหวัดนาน
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พงศ. 2518 และพระราชบัญญัติ และความปลอดภั ยในการทํ างาน พ.ศ. 2545 ลว.
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2 พ.ศ. 2543
21 ตุ ล าคม 2554 ขอ 7 วรรคหา และคํ าสั่ ง รม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ 43/2555
-ระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวย
การดํ า เนิ น คดี อ าญาตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ2 พ.ศ. 2543 ลว. 25 ต.ค. 54
ขอ 7 วรรคสี่และคํ าสั่งกรมสวั สดิการและคุ มครอง
แรงงานที่ 43/2555
-คํ า สั่ ง กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ มครองแรงงานที่
43/2555 ลว. 31 ม.ค. 55 เรื่อง แตงตั้งบุคคลเปน
ผู มี อํ า นาจหนาที่ ต ามระเบี ย บกรมสวั ส ดิ ก ารและ
คุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาและการ
เปรีย บเทีย บผู กระทํ าความผิด ตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดีอาญาตาม
พรบ.แรงงานสัมพันธ2 พ.ศ. 2543และ พ.ศ. 2554

ผนวก ๕ - ๗8

ลําดับที่
27

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงาน
-ใหความเห็นชอบการยื่นขอใชที่ดินเพื่อสรางวัด การนําสํารวจตรวจสอบ -หนังสือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่ พศ
พระพุทธศาสนา
ที่ดิน ตลอดจนการบันทึกรับทราบเงื่อนไขและรับหนังสืออนุญาตใหใชที่ดิน 0003/722 ลว.14 มี.ค. 2548
จังหวัดนาน
เพื่อสรางวัดจนเสร็จการ
-อนุญาตใหขาราชการ ลูกจางในสังกัด ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบ -คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่ 49/2550
พิธีฮัจย2
-อนุญาตใหขาราชการ ลูกจางในสังกัด ลาไปศึกษาฝZกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยไมเกิน 7 วัน/ครั้ง
-อนุมัติการจัดประชุมในประเทศที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปน
ผูจัด
-ติดตั้งและยายโทรศัพท2ประจําของหนวยงาน
- อนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝZกอบรมที่หนวยงานเปนผูจัดหรือจัด
รวมกับหนวยงานอื่น
-การดําเนินการ
1.การดูแลรักษาที่ดิน และอาคาร ศาสนสมบัติกลาง ที่ดินวัดรางและ
ทรัพย2สินของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทุกชนิดที่อยูภายในเขต
จังหวัด

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนาน

ผนวก ๕ - ๗9
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
2.การอนุญาตใหคัดลอก หรือรับรองเอกสารทุกชนิด ที่มีอยูในอํานาจหนาที่ -หนังสือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่ พศ
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
0003/722 ลว.14 มี.ค. 2548
3. การลงนามในคําขอสรางวัด ตั้งวัด ยุบวัด เลิกวัดและการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
-คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ที่ 49/2550
4. การลงนามในแบบคําขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ2วัดทุกประเภท
5 การอนุมัติ การเชา การโอนสิทธิการเชา การรับเชาสืบแทนการตอสัญญา
เชาและการจัดทําสัญญาเชาที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดรางเพื่อใชเปน
ที่อยูอาศัย และมีเนื้อที่รายละไมเกิน 100 ตารางวาตอแปลง โดยคิดอัตราคา
เชา บํารุง คาธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กําหนดใหมีอํานาจจัดทําสัญญาไดคราวละไมเกิน 3 ป/
6 การอนุมัติ การเชา การโอนสิทธิการเชา การรับเชาสืบแทนการตอสัญญา
เชาและการจัดทําสัญญาเชาที่ดินศาสนสมบัติกลางเพื่อที่อยูอาศัย และ หรือ
เพื่ออยูอาศัยประกอบการคาคิดอัตราคาเชาคาบํารุง คาธรรมเนียมและอื่น ๆ
ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กําหนดใหมีอํานาจจัดทําสัญญาไว
คราวละไมเกิน 3 ป/
7 การอนุมัติ การเชา การโอนสิทธิการเชาสืบแทน การตอสัญญาเชา และการ
จัด ทํ าสั ญ ญาเชาที่ดินศาสนสมบั ติก ลาง หรือที่ดินวั ดรางเพื่อทํ านา และคิด
อั ต ราคาเชาไมต่ํ า กวาที่ ค ณะกรรมการเชาที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรกรรมพ.ศ.
2524 กํ า หนดไว โดยอนุ โ ลม คิด คาบํ า รุ ง คาธรรมเนี ย มและอื่ น ๆ ตามที่
สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแหงชาติ กํ า หนด โดยอนุ โ ลม ใหมี อํ า นาจจั ด ทํ า
สัญญาไดมีกําหนดคราวละไมเกิน 3 ป/

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนาน

อํานาจหนาที่
8 การอนุมัติ การเชา การโอนสิทธิการเชา การรับเชาสืบแทนการตอสัญญา
และการจัดทําสัญญาเชาที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดราง เพื่อทําสวน
และมีเนื้อที่เชาไมเกิน 2 ไร โดยคิดอัตราคาเชา บํารุง คาธรรมเนียมและอื่น ๆ
ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กําหนด ใหมีอํานาจจัดทําสัญญาไดมี
กําหนดคราวละไมเกิน 3 ป/
9 การอนุมัติ การเชา การโอนสิทธิการเชา การรับเชาสืบแทนการตอสัญญา
และการจั ด ทํ า สั ญ ญาเชาที่ ดิ น ศาสนสมบั ติ ก ลางหรื อ ที่ ดิ น วั ด ราง เพื่ อ
การเกษตร เพาะปลูกพืช ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกไดภายใน 12
เดือนและใหคิดอัตราคาเชา คาบํารุง คาธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด ใหมีอํานาจจัดทําสัญญาไดกําหนดคราวละไม
เกิน 3 ป/
10 การขอรางวัด รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การสอบเขตกําหนด การขอ
รังวัดแบงแยก และการระวังชี้แนวเขตในที่ดินศาสนสมบัติกลาง และที่ดินวัด
ราง
11 การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในสัญญาเชารายป/ โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมตามที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนด
12 การอนุ มั ติ เ บิ ก จายคาพาหนะเดิ น ทางไป-กลั บ ระหวางสถานที่ อ ยู
ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ

ผนวก ๕ - 80
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

ผนวก 6
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการสวนกลาง ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่ สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี วาดวยการพั ส ดุ
ทุกสวนราชการ 1.การอนุมัติใหสวนราชการหรือบุคคลยืมวัสดุของสวนราการนั้นไปใชในราชการ
2. การแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบการรับ – จายพัสดุประจําป+ แตงตั้งกรรมการ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๕ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
สอบหาขอเท็จจริงรวมทั้งอํานาจดําเนินการเพื่อพิจารณาสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวของดวย ๒๕๓๙
3. การดําเนินการจําหนายพัสดุ
- ระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี วาดวยการพั ส ดุ
4. การอนุ ญาตการใชรถยนต2ส วนกลางออกนอก/ในเขตจังหวัดที่ตั้งสํานักงานหรือ พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๔๗
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ
เป4นการใชขามคืนของขาราชการลูกจางในสังกัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๑๕๕ ,๑๕๖
5. การอนุญาตใหใชรถยนต2สวนตัวเดินทางไปราชการ
- ระเบีย บสํ านั ก นายกรั ฐมนตรี วาดวยการพั ส ดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๑๕๗
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ
พ.ศ.๒๕๓๕ พ.ศ.๒๕๒๓ ขอ ๑๓, ๑๔, ๑๖ ทวิ (ฉ.
๓) ๒๕๓๕ (ฉ.๔) ๒๕๓๘ (ฉ.๕) ๒๕๔๑ (ฉ.๖)
๒๕๔๕ และระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดิน วานดวยการกํ า หนดมาตรฐาน และการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ๒ ๕ ๔ ๔ - ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลั ง วาดวยพาหนะสวนตั ว การใช
ยานพาหนะเดิน ทางไปสวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติม

ลําดับที่

สวนราชการ
ทุกสวนราชการ
(ตอ)

อํานาจหนาที่
6. การอนุญาตใหขาราชการ และลูกจางในสังกัดลาปJวย ลากิจ ลาคลอดบุตร ลา
พักผอน และลาเขารับการตรวจเลือกหรือการเขารับการเตรียมพลที่เป4นอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัด
7. อํานาจอนุมัติใหเชาอสังหาริมทรัพย2 ซึ่งมีอัตราคาเชาทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการ
เชา ไมเกินเดือนละ ๕๐,๐๐๐.- บาท (หาหมื่นบาทถวน)
8. การอนุ ญ าตใหขาราชการ และลู ก จางในสั ง กั ด เดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งการอนุญาตใหออกเขตจังหวัด
9. การอนุมัติใหขาราชการ และลูกจางในสังกัดอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
และอนุมัติเบิกจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา
๑0. การแตงตั้ ง คณะกรรมการทํ า ลายหนั ง สื อ ตามระเบี ย บงานสารบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖
๑1. กํากับ ดูแลเกี่ย วกั บการรวมหรือทํ าแผนพัฒนาจังหวั ด แผนพั ฒนาเฉพาะกิจ
ตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
๑2. งานปฏิบัติเป4นประจํา ไดแก การโตตอบหนังสือ การตอบรับ การเตือน การ
เรงรัด การทักทวง การทวงถาม การขอเบิกแบบพิมพ2 และพัสดุตางๆ ยกเวนการ
โตตอบหนังสือราชการที่เปAนการชี้แจงขอบกพรองของผูปฏิบัติหรือจําเปAนตอง
ใชถอยคําในหนังสือตําหนิการกระทําหรือวากลาวใหพึงสังวรหรือเปAนหนังสือ
ตักเตือนการทํางานลาชา หรือละเลยการปฏิบัติใหเปAนอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ

ผนวก ๖– 2
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลา
พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุขอ ๑๓๑ พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขโดยหนังสือ
กระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค ๐๕๐๕.๔/ว ๘๖
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๕)
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๖ ขอ ๖
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

ลําดับที่

สวนราชการ

อํานาจหนาที่

ทุกสวนราชการ

๑3. งานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคํ าสั่งของทางราชการอันเป4นระเบียบภายในของสวน
ราชการตางๆ ที่ตองปฏิบัติเป4นประจําเป4นงานที่ไมมีปWญหา และเป4นงานที่มิไดเป4นอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัดโดยเฉพาะ ก็ใหหัวหนาสวนราชการปฏิบัติราชการแทนได
๑4. งานที่ เ กี่ ย วของกั บ การรวบรวมขอมู ล สถิ ติ ห รื อ รายละเอี ย ดตางๆ หรื อ ทางหนวยเหนื อ ขอทราบ
ขอเท็จจริง ขอมูล ถาเรื่องดังกลาวไมมีปWญหาที่จะตองวินิจฉัยสั่งการใดๆ ก็ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนได ถาเป4นเรื่องที่ตองวินิจฉัยสั่งการใดๆ ใหสรุปขอมูลรายละเอียดขอเท็จจริง
เสนอผูวาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการ หรือลงนาม
๑5. การลงนามในแฟYมประวัติของขาราชการ และลูกจางในสังกัด ยกเวนหัวหนาสวนราชการ

ผนวก ๖– 3
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ

ผนวก ๖– 4

ลําดับที่
2

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหผูอํานวยการศูนยFพัฒนาฝIมือแรงงานจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- คําสั่งกรมพัฒนาฝ+มือแรงานที่ ๙๕๕/ ๒๕๔๖6 ลว.๒๔
๑.บอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูกูยืมชําระเงินกูยืมคืนกองทุน
ศูนยFพัฒนาฝIมอื
ธันวาคม ๒๕๔๖
แรงงานจังหวัดนาน
๒. ลงลายมื อ ชื่ อ ในเช็ ค เพื่ อ สั่ ง จายเงิ น จากบั ญ ชี "เงิ น กองทุ น พั ฒ นาฝ+ มื อ - คําสั่งกรมพัฒนาฝ+มือแรงงานที่ ๖๓๐/๒๕๔๗ ลว.๒๗
ตุลาคม ๒๕๔๗
แรงงาน"
๓. ใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝ\กอาชีพ
- พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝ+มือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
-ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝ+มือแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑ2 วิธีการและเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝ\ก
-คําสั่งกรมพัฒนาฝ+มือแรงงานที่ ๙๕๑/๒๕๔๖ ลว. ๒๔ ธ.ค.๔๖
๔. การลงนามในใบแตงทนายความและหนังสือถึงอัยการจังหวัด เพื่อใหจัด
พนักงานอัยการวาความหรือแกตางคดีให
- คําสั่งกรมพัฒนาฝ+มือแรงงานที่ ๙๕๒๒๕๔๖ ลว. ๒๔ ธ.ค.๔๖
-พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๘
๕. อนุ ญาตและออกใบอนุ ญาตสํ า หรั บ การทดสอบฝ+ มือแรงงานในแตละ -กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
สาขา
พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๘
-คําสั่งกรมพัฒนาฝ+มือแรงงานที่ ๙๕๒๒๕๔๖ ลว. ๒๔ ธ.ค.๔๖
๖. ตอใบอนุญาตและอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
๗. การอนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตร

ลําดับที่

สวนราชการ
อํานาจหนาที่
ศูนย2พัฒนาฝ+มือ ๘. อนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝ\กอาชีพ
แรงงานจังหวัดนาน
(ตอ)

ผนวก ๖– 5
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-พ.ร.บ. สงเสรอมการพัฒนาฝ+มือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
ม.๘
-ประกาศคณะกรรมการสงเสริ ม การพั ฒ นาฝ+ มื อ
แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ2 วิธีการและเงื่อนไขในการให
ความเห็นชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการฝ\ก

๙.รับแจงการออกหนังสือรับรองการฝ\กวาเป4นผูสําเร็จการฝ\กของผูดําเนินการฝ\ก
ใหแกบุคคลอื่น
-พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝ+มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๐. จดแจงการเปลี่ยนแปลงผูดําเนินการฝ\กเป4นผูรับโอนการประกอบกิจการ
๑๑.ดําเนินการใหผูดําเนินการฝ\กซึ่งคางการฝ\กอยูในวันโอนการประกอบกิจการ
ไปรับ การฝ\ กในสาขาอาชีพเดีย วกั นกั บผู ดําเนินการฝ\ก รายอื่นหรือในสถานฝ\ ก
อาชีพของทางราชการ
๑๒.ใหความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร และรายการคาใชจายในการฝ\ ก อบรมที่
ผูดําเนินการฝ\กดําเนินการใหผูรับการฝ\กไปรับการฝ\กอบรมฝ+มือแรงงาน
๑๓. รั บ แจงการเลิก การประกอบกิจ การหรือ การมีเ หตุ จํา เป4 น อยางอื่น จนไม
สามารถจะดําเนินการฝ\กไดอีกตอไปของผูดําเนินการฝ\ก
๑๔.ดําเนินการใหผูรับการฝ\กซึ่งคางการฝ\กอยูในวันที่ประกอบกิจการหรือมีเหตุ
จําเป4นไมสามารถจะดําเนินการฝ\กตอไป ไปรับการฝ\กในสาขาอาชีพเดียวกันกับ
ผูดําเนินการฝ\กรายอื่นหรือในสถานฝ\กอาชีพของทางราชการ
๑๕.ยกเวนใหผูดําเนินการฝ\กที่ยกเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเป4นจนไม
สามารถจะดําเนินการฝ\กอีกตอไป ไมตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ
ฝ\กที่คางอยู
๑๖.รั บ ทราบหลั ก สู ต รที่ ผู ดํ า เนิ น การฝ\ ก รั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่
สถานศึกษาสงไปรับการฝ\กตามหลักสูตรของสถานศึกษา

ลําดับที่

สวนราชการ
ศูนย2พัฒนาฝ+มือ
แรงงานจังหวัดนาน
(ตอ)

ผนวก ๖– 6
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑๗. ออกคําสั่งเป4นหนังสือใหผูดําเนินการฝ\กปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตอง -พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝ+มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๘. สั่งเพิกถอนการเป4นผูดําเนินการฝ\กกรณีไมปฏิบัติหรือแกไขใหถูกตองภายใน
เวลาที่กําหนด
๑๙.ตรวจสอบความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ2ความปลอดภัยและคุณสมบัติของบุคลากรที่จะ
ทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝ+มือแรงงาน พิจารณาออกใบอนุญาตและแจงการไม
อนุญาตเป4นผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ+มือแรงงาน
๒๐. สั่งใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ+มือแรงงานปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไข
ใหถูกตอง กรณีผูดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝ+มือแรงงานไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไม
ถูกตองตามกฎหมาย

ผนวก ๖– 7

ลําดับที่
3

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหธนารักษFพื้นที่นานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑.การจัดหาประโยชน2ในที่ราชพัสดุ
- กฎกระทรวงวาดวยหลั ก เกณฑ2 และวิธี ก าร
สํานักงาน
๑.๑ การจัดใหเชาที่ราชพัสดุครั้งแรก
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชน2
ธนารักษFพื้นที่นาน
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค2 การเชาที่ราชพัสดุ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๒๔ ซึ่งแกไข
๑.๓ การขอปลูกสรางอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
เพิ่มเติม
๑.๔ การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
๒. การบอกเลิกสัญญา
- ระเบีย บกระทรวงการคลั งวาดวยการจัด หา
๒.๑ การบอกเลิกสัญญาเชาที่ราชพัสดุ
ประโยชน2ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔๕ และ
๒.๒ การบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน
๔๗
๒.๓ การบอกเลิกสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
๓. กรณีดังตอไปนี้ตองสงเรื่องใหกรมธนารักษ2พิจารณากอน
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
๓.๑ การประมูลปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังจะตอง - ระเบีย บกระทรวงการคลั งวาดวยการจัด หา
สงเรื่องใหกรมธนารักษ2พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประมูล
ประโยชน2ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๕(๑) และ
๓.๒ เรื่องที่ตองเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
(๒)
๓.๓ เรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา
๓.๔ เรื่องที่ตองใหกระทรวงการคลัง หรืออธิบดีกรมธนารักษ2วินิจฉัย
ชี้ขาดหรือ พิจารณาสั่งการ

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ธนารักษFพื้นที่
นาน(ตอ)

ผนวก ๖– 8
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๓.๕ เรื่องการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
- คําสั่งกรมธนารักษ2 ที่ 296/2553 ที่กําหนดให
อธิบดีกรมธนารักษ2เป4นผูพิจารณากําหนดตามความ
เหมาะสม
๓.๖ การใชที่ราชพัสดุและการสงคืนที่ราชพัสดุ ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
-กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ2วิธีการปกครอง ดูแล
๓.๖.๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ไดแก การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหการ บํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชน2เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เพิกถอน กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ การใหความเห็นชอบ ผลการสอบสวนเปรียบเทียบ พ.ศ. ๒๕๔๕
ตามประมวล กฎหมายที่ดิน
-ระเบี ย บที่ อ อกโดยอาศั ย อํ า นาจตามความใน
๓.๖.๒ การขอใชที่ราชพัสดุนอกเหนือจากหลักเกณฑ2ที่กรมธนารักษ2กําหนด
กฎหมายที่ราชพัสดุ
๓.๖.๓ ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดี อื่นๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ -คําสั่งกรมธนารักษ2 ที่ ๖๐/๒๕๕๑ ลว. ๓ มี.ค. ๕๑
และทรัพย2สินในที่ราชพัสดุที่อยูในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
๔. ลงนามในสัญญาเชาที่พัสดุ สัญญาปลูกสรางและบันทึกคํายินยอมฯ ใบสําคัญ -กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ2และวิธีการปกครอง
แสดงการเชาที่ราชพัสดุและจดทะเบียนสิทธิการเชาทุกประเภท
ดูแล รักษา ใช และจัดหาประโยชน2เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และคําสั่งกรมธนารักษ2ที่ ๒๕๘/๒๕๔๙
๕. การเชาที่ดินและอาคารที่ผูวาราชการจังหวัดนานหรือกรมธนารักษ2ไดใหความ ลว. ๑ พ.ค. ๔๙
เห็นชอบหรืออนุมัติแลว
- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ2และวิธีการปกครอง
๖. อนุมัติใหถอนคืนหลักประกันทุกประเภท เมื่อปฏิบัติตามที่กําหนดในเงื่อนไขแลว บํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หาประโยชน2 เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าช
๗. อนุญาตใหแกชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานการเชา
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๒๔ (๒)
๗.๑ ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร2
-เงื่ อ นไขสั ญ ญาเชา สั ญ ญาปลู ก สรางอาคาร ยก
กรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
๗.๒ ตามหนังสือสําคัญตางๆ
- คําสั่งกรมธนารักษ2ที่ ๒๐๔/๒๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๒
พ.ย.๔๗

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ธนารักษ2พื้นที่
นาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๘. อนุญาตใหคัดสําเนาหรือรับรองเอกสารตางๆ
๙. จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง
๑๐. อนุญาตใหสืบสิทธิ โอนสิทธิ การเชาที่ราชพัสดุทุกประเภท

๑๑. อนุญาตใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง นําวัสดุไปใชประโยชน2ในราชการพรอมทั้ง
จําหนายรายการสิ่งปลูกสรางออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ สิ่งปลูกสรางที่ราชพัสดุ
ตนไม ดินหรือวัสดุอื่นๆที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
๑๒. การเรงรัด ติดตาม ทวงถามเงินที่ตองชําระ (คาเชา คาธรรมเนียม และเงินอื่นๆ
ที่ผูเชาตองชําระ)
๑๓. ลงนามในบันทึกเงื่อนไขการนําที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกูเมื่อกรมธนา
รักษ2หรือผูวาราชการจังหวัดนานไดใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว
๑๔. จัดใหเชาที่ดินสวนที่เพิ่มจากการรังวัดตรวจสอบเขตเชาใหม

๑๕. ลงนามในหนังสือถึงหนวยงานตางๆและประชาชนในการทวงถาม เตือน ขอ
ขอความเพิ่มเติม เพื่อประกอบการเสนออนุมัติ/อนุญาต

ผนวก ๖– 9
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
-หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร ๑๐๐๗/ว๒๘ ลว. ๑๕
ก.ย. ๑๘
-กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ2และวิธีการปกครอง
ดูแล รักษา ใช และจัดหาประโยชน2เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545 ขอ ๒๙
-คําแนะนํากรมธนารักษ2ที่๒/๒๕๒๓ ลว.๒๐ มี.ค.๒๓
-กฎกระทรวงฯพ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๙ ,๒๐ และ๒๒

-ระเบียบกรมธนารักษ2วาดวยการเรงรัดจัดเก็บคาเชา
ที่ราชพัสดุที่คางชําระ พ.ศ. ๒๕๔๗
-บันทึกกรมธนารักษ2ที่ กค๐๓๑๕/ว๒๙ ลว ๒๐ ก.ย.
๔๗
-กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ2และวิธีการปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชน2เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 24 (2)
- ระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๔๓ (๖)

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงาน
ธนารักษ2พื้นที่
นาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
15. ใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกรมเกี่ยวกับการทําลาย
หนังสือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่
แกไขเพิ่มเติม
16.การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลุกจางประจํา และ
พนักงานราชการ
17.การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ ลุกจางและพนักงานราชการ
18.ลงนามในแบบขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการหรือในแบบขอรับเงินขาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
19.ลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญของลูกจางประจําหรือการขอรับเงินจาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ

ผนวก ๖– ๑0
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-คําสั่งกรมธนารักษ2ที่ 509/2553 ลว.20 ก.ย. 53

-นส.สํานักงานกพ.ที่สร1007/ว28 ลว.15 ก.ย.18
-พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการพ.ศ. 2494
- ระเบียบ กค.วาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519
- พรบ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
-พ.ร.บ.บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่แกไข
เพิ่มเติม

ผนวก ๖– ๑1

ลําดับที่
๕

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /2555 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหหัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานพัฒนา ดานการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
ธุรกิจการคา 1.อนุมัติการซื้อ การจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. -คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 42/2549
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนคาใชจายใน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549
จังหวัดนาน
การดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา) ซึ่งอยูในอํานาจของอธิบดี
2. การแตงตั้ งคณะกรรมการทํ าลายหนั งสื อ ตามระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 67
3. อนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดอยูปฏิบัติ
- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ ๒๐๙/๒๕๔๖
ราชการนอกเวลาราชการปกติ
2. การพิ จ ารณาอนุ ญ าตใหคนตางดาวประกอบธุ ร กิ จ ตามมาตรา ๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ ๒๑๑/๒๕๔๖
แหง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒
3. การพิ จารณาสั่ งใหขยายหรื อเลื่ อนกํ าหนดเวลาการยื่ นงบการเงิ นของผู มี หนาที่ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ 235/2547
จัดทําบัญชี ตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. การบัญชี 2543 ม. 11
ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคา
จังหวัดนาน (ตอ)

ผนวก ๖– ๑2
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๖. แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย -คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ ๔๒/๒๕๔๙
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๖๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
7. อนุมัติการเบิกจายเงินจากคลัง
8. อนุมัติการจายเงินจากคลัง

-คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ ๑๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ2 ๒๕๕๓
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
9.อนุ มั ติ การเบิ กจายเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรั กษาพยาบาลของขาราชการ -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
และลูกจางประจํา
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
และที่แกไขเพิ่มเติม
10.อนุ มั ติการเบิกจายเงินสวั สดิการเกี่ ยวกั บการศึ กษาของบุ ตรขาราชการและ -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑ2และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ
ลูกจางประจํา
พ.ศ. 2549และที่แกไขเพิ่มเติม
๑1. อนุมัติใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานพัฒนาธุรกิจ - คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ ๑๘/๒๕๕๓
การคาจังหวัดอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ2 ๒๕๕๓

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการคา
จังหวัดนาน (ตอ)

ผนวก ๖– ๑3
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
12.อนุมติใหขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางเดินทางไปราชการทั้งในและ - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
นอกเขตจังหวัดที่เป4นที่ตั้งของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
ตอบแทนการปฏิ บั ติง านนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
-คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่ ๑๘/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ2 ๒๕๕๓
- ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีว าดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ
13.อนุ ญ าตการลาของขาราชการลุ ก จางประจํ า และพนั ก งานราชการใน พ.ศ. 2524และที่แกไขเพิ่มเติม
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
-ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยพนั ก งาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.2537
-ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าดวยพนั ก งาน
ราชการ พ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบี ย บวาดวยการจายคาจางลู ก จางของสวน
ราชการพ.ศ.2526และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก ๖– ๑4

ลําดับที่
๗

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหพลังงานจังหวัดนานปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานพลังงาน ๑. ออกใบอนุญาต โอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการบรรจุกcาซ ดังนี้ - คําสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ ๑๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่
๑.๑ สถานีบรรจุกcาซที่มีปริมาณการเก็บกcาซไมเกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
จังหวัดนาน
๑.๒ สถานีบริการ
๒. การพิจารณาตอใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกcาซ ดังนี้
๒.๑ สถานีบรรจุกcาซ ที่มีปริมาณการเก็บกcาซไมเกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
๒.๒ สถานีบริการ
๒.๓ ยานพาหนะขนสงกcาซทางบกยกเวนของผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗
หรือที่เป4นผูขนสงใหผูคาน้ํามันตามมาตร ๗
๓. การพิจารณาใหความเห็นชอบสถานที่ใชกcาซที่มีปริมาณกcาซไมเกิน
๖๐,๐๐๐ ลิตร และสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกcาซ
๔. การพิจารณาใหความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจาย
กcาซ หรือถังขนสงกcาซครบวาระ ไดแก
๔.๑ ยานพาหนระขนสงกcาซทางบก ยกเวนที่เป4นของผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗
หรือที่เป4นผูขนสงใหผูคาน้ํามันตามมาตรา ๗
๔.๒ สถานีบรรจุกcาซ ที่มีปริมาณการเก็บกcาซไมเกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร
๔.๓ สถานีบริการ
๔.๔ สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกcาซ

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานพลังงาน
จังหวัดนาน (ตอ)

ผนวก ๖– ๑5
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-คําสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ ๑๓๓/๒๕๕๓ ลงวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

อํานาจหนาที่
๕. ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ2ที่กําหนดไวในกฎหมายที่
เกี่ยวของและรายงานผลการใชอํานาจตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงานเป4นประจําทุกเดือน (ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน)
๖. รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป4นผูคาน้ํามัน ม. ๑๐ และ ม.๑๑
๗. รับแจงและออกใบรับแจงเป4นผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรา ๑๒
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่
๘. รับแจงเปลี่ยนแปลงรายการ แจงเลิกประกอบกิจการของผูคาน้ํามัน มาตรา ๕ มกราคม ๒๕๕๒
๑๐ มาตรา ๑๑ และผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลงมาตรา ๑๒
๙. รับชําระคาธรรมเนียม คําขอใบทะเบียนและคาธรรมเนียมรายป+ สําหรับผูคา
น้ํามันมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลง มาตรา ๑๒
๑๐. สั่งหยุดประกอบกิจการผูคาน้ํามันมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และผูขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕
๑๑. ดําเนินคดีฝJาฝdนไมปฏิบัติตามพ.ร.บ.การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
แกไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให
รวมถึงการแจงความรองทุกข2ตอพนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีดังกลาว
ขางตน และการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบเปรียบเทียบที่กรมธุรกิจพลังงาน
ประกาศกําหนด

ผนวก ๖– ๑6
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต ๑และ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๗
สํานักงานเขตพื้นที่ ๑. การพิจารณาอนุมัติใหแกวัน เดือน ป+เกิดของนักเรียน โรงเรียนเอกชนที่ - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแกไขวัน
ตั้งอยูในสวนภูมิภาค
เดือน ป+เกิด ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๒๕
การศึกษาประถาม
ศึกษานาน เขต๑,๒ ๒. การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดอักษรยอการสั่งซื้อแบบ
พิมพ2 ระเบียนแสดงผล การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รบ.๑-ต) การ
สงแบบรายงานผลการเรียนของผูที่จะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน
(รบ.๒-ต.) (รบ.๒-ต.) ฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย
๓. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปeดภาคฤดู - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปeดภาค
รอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๒
ฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๒
๔. การอนุมัติผลการสอบและการลงนามในประกาศนียบัตรของทุกระดับ - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการออก
ประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
๕. การดูแลรักษาและการจัด ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติ รวมทั้ง
-หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๔๐๗/
การทํานิติกรรมตางๆเกี่ยวกับการจัดผลประโยชน2ศาสนสมบัติกลางและ
๑๕๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ศาสนสมบัติวัด ยกเวนงานเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานบุคคล - หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๓๐๕/
๘๒๑๑ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
- หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๑๗๐๖๙/
๒๕๐๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒

ผนวก ๖– ๑7
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่
๖. ดําเนินการใหเป4นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๓๓
การศึกษาประถามศึกษา ๗. การอนุญาตใหออกใบสุทธิที่เกิน ๑๐ ป+ และการประกาศยกเลิกใบสุทธิ
ที่หาย
นาน เขต๑,๒ (ตอ)
๘. การอนุญาตพานักนักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
๙. การอนุญาต หรือปฏิบัติใดๆเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนทุกประเภทเวนการ
จัดตั้งการเลิกลม กิจการหรือการสั่งถอนใบอนุญาต
๑๐. การดําเนินการเกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและพลศึกษา

๑๑.การดําเนินการสงเสริมมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๑๒. การศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห2
๑๓.การอนุญาตใหไปสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเพื่อศึกษาตอ
ประเภท ข
๑๔. กํากับดูแลขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในจังหวัดที่มา
ปฏิบัติงานในความดูแลของผูวาราชการจังหวัดและผูประสานงานลูกเสือ
ชาวบาน

กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๓๓
- พ.ร.บ. ระเบียบกรทะรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓
-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙
- พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๙
-พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๙
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๒๘ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๐
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๒๓
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใหการให
ขาราชการไปศึกษาตอและฝ\กอบรมภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอ ๘

ลําดับที่

ผนวก ๖– 18
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานเขตพื้นที่
๑๕. งานลู ก เสื อ ในอํ า นาจของผู อํ า นวยการลู ก เสื อ จั ง หวั ด และ - หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๔/๒๔๓๔
การศึกษาประถามศึกษา ผูอํานวยการลูกเสืออําเภอ
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙
๑๖. การบริหารจัดการคายลูกเสือ ปรับปรุง พัฒนา ดูแล ฯลฯ
- หนังสือศาลากลางจังหวัด ที่ ศธ ๐๔๐๘๐.๑๔๗๓
นาน เขต๑,๒ (ตอ)
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙

ผนวก ๖– 19

ลําดับที่
๘

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณFนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานตรวจ ๑. ดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ2และกลุมเกษตรกรตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
บัญชีสหกรณFนาน
๒. กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ2
และกลุมเกษตรกร
๓.ใหคําปรึกษาแนะนําใหความรูดานบริหารการเงินและบัญชีแกคณะกรรมการและ
สมาชิกของสหกรณ2กลุมเกษตรกรและบุคลากรเครือขาย
๔. ถายทอดความรู และสงเสริมการจัด ทําบัญชีใหแกสหกรณ2 กลุมอาชีพ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเปYาหมาย ตามโครงการพระราชดําริ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๕. กํากับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ2โดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน
๖. จัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ2และกลุมเกษตรกรเพื่อเป4นพื้นฐานในการ
กําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ2และกลุมเกษตรกร
๗. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด ใหเป4นอํานาจหนาที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ2
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผนวก ๖– ๒0

ลําดับที่
๙

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
การมอบอํานาจใหประกันภัยจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๘
สํานักงานประกันภัย ๑. พิจารณาไกลเกลี่ย ประนีประนอมและวินิจฉัยขอพิพาทคาสินไหมทดแทน
และเงินตามสัญญาประกันภัย
และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา
จังหวัดนาน
๒. เรียกเงินตามจํานวนที่ไดจายไป คืนจากเจาของรถหรือบริษัทแลวแตกรณี
๕๑
(มาตรา ๒๖)
- พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕
๓.เรื่องการยึดรถที่กอใหเกิดความเสียหายไว (มาตรา ๒๙)
แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัย
๔.ขายทอดตลาดรถที่ยึดไว (มาตรา ๒๙)
จากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
๕. เรียกเงินคืนจากรถที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๘ (มาตรา ๓๒)
๖. เปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๐ ที่มีโทษปรับสถานเดียว (มาตรา ๔๖)
๗. การแจงความรองทุกข2ตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี (มาตรา ๔๕)
๘. การอนุญาตไมฟYองคดี กรณีพนักงานอัยการมีความเห็นวาไมมีทางชนะคดี
หรือไมคุมคาใชจายในการดําเนินคดี
๙. การอนุญาตไมฟYองคดี กรณีบุคคลซึ่งตองรับผิดชดใชเงินคืนกองทุนแทน
ผูประสบภัยถึงแกความตายและไมมีทรัพย2มรดกตกทอดแกทายาทหรือไมคุม
คาใชจายในการดําเนินคดีที่มิใชกรณีพนักงานอัยการมีความเห็น
๑๐. การขอเขาเฉลี่ยในทรัพย2ที่มีการขายทอดตลาด (มาตรา ๒๘)

ผนวก ๖– ๒1
ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานประกันภัย
จังหวัดนาน (ตอ)

อํานาจหนาที่
๑๑. การใชสิทธิไลเบี้ย (มาตรา ๓๑)
๑๒. กรณีสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยเป4นเจาหนี้ และมีความ
จําเป4นตองฟYองคดีตอศาล ใหมีอํานาจลงนามแตงตั้งทนายความ เพื่อดําเนินคดี
และดําเนินการใดๆ ในฐานะคูความ (มาตรา ๒๖,๓๑)
๑๓. การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา รวมตลอดถึง
การยื่นขอชําระหนี้หรือขอเฉลี่ยทรัพย2ในคดีลมละลาย
๑๔. อนุมัติจํานวนเงินและจายคาเสียหายเบื้องตน คาธรรมเนียม และคาใชจาย
ในการดําเนินคดีแพงจากเงินกองทุนทดแทนผูประสบภัย

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย2วาดวยการเบิกจาย
การเก็บรักษา การจัดการกองทุนและคาใชจายใน
การดําเนินงานของกองทุนทดแทนผูประสบภัยจาก
รถพ.ศ.๒๕๔๓

ผนวก ๖– ๒2

ลําดับที่
๑๐

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหสัสดีจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
สํานักงานสัสดี ๑. การโอนยายทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ยายภูมิลําเนาทหารเขามาหรือ - บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
ออกไปอยูตางอําเภอในจังหวัดเดียวกันหรือตางจังหวัด
มหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับ
จังหวัดนาน
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ขอ ๒๖
๒. การแกไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลทหารกองเกินหรือกองหนุน ซึ่งไดรับอนุญาตจาก - ระเบียบการตามคําสั่งกองทัพบกที่ ๑๐๔/
นายทะเบียนทองที่ ฝJายปกครองแจงมา ตลอดจนการแกไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนใหเป4น ๒๕๑๔ และพ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙
การถูกตอง
ม. ๑๒ ทวิ
๓. การจําหนายทหารหรือตํารวจกองประจําการทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน
ตาย

- บันทึกขอตกลงระหวางกรทะรวงมหาดไทย ใน
ระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๗๙ ขอ ๒๗
๔. การเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินสงเขากองประจําการทุกแผนก
- คําสั่งกองทัพบกที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๔
รวมทั้งการสอบสวนและจําหนายผูที่ไมมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
มกราคม ๒๕๑๗ ประกอบกฎกระทรวงบันทึก
ดวยสาเหตุตางๆ
ขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๕. การควบคุม บันทึกเพิ่ม จําหนายการปลดยายประเภททหารกองเกินและ ทหาร - บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยใน
กองหนุนในทะเบียนและบัญชี
ระเบียบอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๗๙

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสัสดี
จังหวัดนาน (ตอ)

ผนวก ๖– ๒3
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๖. การนําตัวผูที่ตองเขากองประจําการและการนําตัวคนขึ้นทะเบียนกอง
- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงหากไทยในระเบียบอัน
ประจําการ
เกี่ยวกับพ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ขอ ๙
- พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๒๘ ตรี
๗. การเป4นกรรมการชั้นสูง
- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๖
๘. การสงยอดจํานวนทหารกองเกินที่จะเรียกประจําป+ตอผูบังคับการจังหวัด - บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
ทหารบกนาน
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ
๗.๘
๙. การดําเนินการเกี่ยวกับการฝ\กอบรมสมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคง
- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๑/ว
ของชาติ
๗๑ ลว. ๑๕ มกราคม ๒๕๒๔
๑๐. การประสานงานกับศูนย2ประสานงานกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙
และศูนย2ประสานทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ภาค ๑
-คําสั่งกองทัพบก ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ คําแนะนําการ
๑๑ . การสั่งการศูนย2ประสานงานกองหนุนเพื่อการยกเวนผอนผันเกี่ยวกับ ปฏิบัติหนาที่ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ทหารกองเกินเขากองประจําการ และเรียกตรวจเลือกฯประจําป+
๑๒. การสั่งการใหพนักงานฝJายปกครอง อําเภอตาง และ ตํารวจในพื้นที่
ดําเนินการจับตัวสงมอบใหเจาหนาที่ฝJายทหาร สวนการจับและสั่งงดติดตาม
ใหเป4นดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด

ลําดับที่

สวนราชการ
สํานักงานสัสดี
จังหวัดนาน (ตอ)

ผนวก ๖– ๒4
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
๑๒. การยกเวนผอนผันการเรียกการตรวจเลือกเขารับราชการทหารและจําหนาย - พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา
ถอนการยกเวนผอนผัน
๑๔ (๑) – (๙) มาตรา ๒๗ (๒) และ มาตรา ๒๙
(๓)
๑๓. การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝ\กวิชาทหาร หรือ
- พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา
เพื่อทดลองความพรั่งพรอมในการระดมพล
๓๖ และขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการ
เตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕

ผนวก ๖– ๒5

ลําดับที่
๑๑

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหผูอํานวยการทาอากาศยานนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ทาอากาศ -อนุมัติ วินิจฉัย สั่งการ เกี่ยวกับการอนุญาตเป4นหนังสือใหบุคคลกอสรางหรือสิ่งปลูก -พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
ยานนาน สรางอยางอื่น หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือปลูกไม
ยืนตนภายในเขตปลอดภั ยในการเดินอากาศตามมาตรา 59 แหงพระราชบั ญญั ติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งไมสูงกวาสิ่งปลูกสรางที่มีอยูเดิมเฉพาะเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศในเขตสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบ และการดําเนินการอื่นใด
ตามกฎหมายและระเบี ย บของทางราชการที่ เ กี่ ย วของกั บ พ.ร.บ.การเดิ น อากาศ
พ.ศ. 2497 ที่ผูอํานวยการทาอากาศยานนานพึงปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัด

ผนวก ๖– ๒6

ลําดับที่
๑๒

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหการคาภายในจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
การคาภายใน
๑. อนุญาตใหขาราชการและลูกจางใชรถยนต2สวนกลางออกปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่ - คําสั่งกรมการคาภายในที่ ๓๒๕/๒๕๔๗
จังหวัดนาน
จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน หรือเป4นการใชขามคืนของขาราชการและลูกจางในสังกัด
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗
๒. การอนุมัติ วินิจฉัย สั่งการเกี่ยวกับการอนุญาตเป4นหนังสือใหบุคคลกอสรางหรือสิ่ง
ปลูกสรางอยางอื่นหรือแกไขเปลี่ย นแปลงอาคารหรือสิ่งปลู กสรางอยางอื่นหรือปลู ก
ตนไมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไมสูงกวาสิ่งปลุกสรางที่มีอยูเดิม เฉพาะเขตภายในการ
เดินอากาศยานเขตสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบ

ผนวก ๖– ๒7

ลําดับที่
13

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /2555 ลงวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบอํานาจใหบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
บานพักเด็กและ -อนุมัติเบิกจายคาใชจายการเชาอาคารและที่ดิน รวมทั้งบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับ -คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่
ครอบครัวจังหวัด การเชาเทาที่จายจริงตามอัตราที่กําหนดในขอ 10(1) และ (2) หรือเกินกวาที่อัตรา 179/2551
ที่กําหนดในกรณีที่มีเหตุจําเป4นไดไดเทาที่จายจริง แตไมสูงกวาอัตราทองตลาด
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน
นาน
เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ
พ.ศ. 2551
-แตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบการเบิกจายจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
-การพิจารณาใหความเห็นชอบในการอนุมัติรับเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห2หรือ -พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
การคุมครองสวัสดิภาพเขาอุปการะในบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนาน
-การพิจารณาอนุมัติสงเด็กเขารับการสงเคราะห2 หรือคุมครองสวัสดิภาพในสถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห2 หรือสถานฟdfนฟู

ผนวก 7

ลําดับที่
๑

แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่ 3820 /๒๕๕5
ลงวันที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
การมอบอํานาจใหนายอําเภอทุกอําเภอและผูดํารงตําแหนงอื่น ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
สวนราชการ
อํานาจหนาที่
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
อําเภอทุกอําเภอ ๑. อนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดลาปวย ลากิจ ลาคลอดบุตร - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการลาของ
ลาพักผ#อน และลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลที่เป*น
ขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕
อํานาจของผูว#าราชการจังหวัด
๒. อนุญาตใหใชรถยนต.ของทางราชการออกนอกที่ตั้งสํานักงาน ออกนอก
เขตจังหวัดหรือการใชขามคืนของขาราชการและลูกจางในสังกัด

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการใชรถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ ขอ ๑๓,๑๔,๑๖ ทวิ (ฉ.๓) ๒๕๓๕ (ฉ.๔)
๒๕๓๘ (ฉ.๕) ๒๕๔๑ (ฉ.๖)๒๕๔๕ และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดิน ว#าดวยการกําหนด
มาตรฐานและการควบคุมภายใน ๒๕๔๔

๓. อนุญาตใหขาราชการและลูกจางประจําระดับอําเภอในบังคับบัญชา
เดินทางไปราชการทองที่หรือออกนอกเขตอําเภอ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการอนุญาตให
เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๕)
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

4.อนุมัติการทําลายหนังสือราชการของส#วนราชการในสังกัด

ลําดับที่

สวนราชการ
อําเภอทุกอําเภอ
(ต#อ)

อํานาจหนาที่
๕.การตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยสําหรับกํานัน ผูใหญ#บาน แพทย.
ประจําตําบล ผูช#วยผูใหญ#บาน และสารวัตรกํานัน
๖. อนุมัติจําหน#ายกระสุนปDนลูกซอง ซึ่งใชในการฝHกอบรมของจังหวัด

๗.การอนุมัติใหขาราชการและลูกจางในสังกัดอยู#ปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการและอนุมัติเบิกจ#ายเงินค#าอาหารทําการนอกเวลา
๘.การแต#งตั้งเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบการรับ-จ#ายพัสดุประจําปK แต#งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง รวมทั้งอํานาจดําเนินการเพื่อ
พิจารณาสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวของดวย
๙. การดําเนินการจําหน#ายพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจําปKของ
ส#วนราชการในสังกัดทุกขั้นตอน
๑๐. อนุมัติการจําหน#ายพัสดุเป*นสูญ
11. อนุมัติการเดินทางไปราชการของ ผกก.สภ.

ผนวก 7 - ๒
กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
- พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา
๖๑ ทวิ
- ขอปฏิบัติว#าดวยการเบิกจ#าย การเก็บรักษา การ
จําหน#ายอาวุธปDนที่ใชสําหรับหมู#บาน อพป.หมวดที่ ๕ ขอ
๑๙,๒๐ และ ๒๓ และหนังสือสั่งการที่ ๐๔๑๑/๓๒๘ ลง
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว#าดวยการจ#ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๓๖ ขอ ๖
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว#าดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าดวยการอนุมัติให
เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ
พ.ศ. 2524

ผนวก 7 – ๓
ลําดับที่

สวนราชการ
อําเภอทุกอําเภอ
(ต#อ)

อํานาจหนาที่
12. การสั่งเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลครั้งแรกและสมัยวิสามัญ หรือ
กรณีไม#มีประธานสภา และการสั่งขยายเวลาประชุมสมัยสามัญและสมัย
วิสามัญ
13. การอนุญาตใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานส#วน
ทองถิ่น เดินทางดวยพาหนะส#วนตัวไปราชการทั้งภายในและภายนอกเขต
จังหวัด
14. การสั่ง ขยายเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล

15.การอนุมัติการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่นและ
ประธานสภาทองถิ่นตามขอ 7 (1) ยกเวนการเดินทางไปตางประเทศ

กฎหมาย กฎคําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
-พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าดวยค#าใชจ#ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว#าดวย ค#าใชจ#ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
-ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว# า ดวยค# า ใชจ# า ยในการ
เดิ นทางไปราชการของเจาหนาที่ท องถิ่ น พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

ผนวก 7 – ๔
แนบทายคําสั่งจังหวัดนาน ที่
/๒๕๕5 ลงวันที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
มอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน นายแพทย;เวรผูปฏิบัติหนาที่รักษาพยาบาลผูป=วยนอกเวลาราชการปกติ
ในโรงพยาบาลนานและโรงพยาบาลชุมชน มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดําเนินการอื่นใด
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนานในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ดังนี้
ลําดับที่
๑

ผูรับมอบอํานาจ
ผูอํานวยการการ
โรงพยาบาลน#านและ
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน

อํานาจที่มอบ
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
- การอนุญาต การอนุมัติ การเดินทางไปราชการใน
- ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว#าดวยการอนุมัติให
ราชอาณาจักร รวมทั้งการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของ เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของส#วนราชการ
ราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔
- การอนุญาตการใชรถยนต.ส#วนกลางออกนอก/ในเขตจังหวัด
ที่ตั้งสํานักงานหรือเป*นการใชขามคืนของลูกจางในสังกัด
- งานเกี่ยวกับการสั่งการใหขาราชการและลูกจางประจําใน
สังกัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอนุมัติใหเบิกจ#าย
ค#าอาหารทําการนอกเวลาไดตามสิทธิ
- การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดลาปวย ลากิจ
ส#วนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผ#อนประจําปK ที่เป*นอํานาจของ
ผูว#าราชการจังหวัด

หมายเหตุ

ผนวก 7 – 5
ลําดับที่

ผูรับมอบอํานาจ

2

ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลน#าน

๓

นายแพทย.เวรผูปฏิบัติ
หนาที่รักษาพยาบาล
ผูปวยนอกเวลา
ราชการปกติ ทั้งใน
โรงพยาบาลน#าน
โรงพยาบาลชุมชน

อํานาจที่มอบ

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง

- การอนุมัติใหแลกเปลี่ยน ยืมยา และเวชภัณฑ. วัสดุอุปกรณ. - ระเบียบกระทรวงการคลังว#าดวยการจ#ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ และ
ครุภัณฑ. ในการรักษาพยาบาลแก#หน#วยงานบริการ
ทีแ่ กไขเพิ่มเติม
สาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกจังหวัด
- อนุมัติใหรถยนต.ราชการปฏิบัติราชการในและนอกเขต
จังหวัดเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่เป*นการส#งผูปวยไป
รักษาพยาบาล เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

- ระเบียบว#าดวยการลา พ.ศ. ๒๕๓๕
- ระเยียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าดวยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ภาคผนวก 8
รายงานการปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนาน
ของรองผูวาราชการจังหวัดนาน (................................................)
หนวยงาน..............................................................
ลําดับที่ วัน เดือน ป' ที่ปฏิบัติ

เรื่องและสาระสําคัญ

หมายเหตุ ระบุเป.น 1. งานปกติ
2. งานยุทธศาสตร3จังหวัด/กลุมงาน
3. งานยุทศาสตร3กรม/กระทรวง
4. อื่นๆ (ระบุ)

การสั่งการ/การปฏิบัติ

ผูรายงาน ......................................................
(.............................................)
ตําแหนง ..............................................

หมายเหตุ

ลําดับที่ วัน เดือน ป' ที่ปฏิบัติ

ภาคผนวก 8
รายงานการปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนาน
ของหัวหนาสวนราชการ
หนวยงาน..............................................................
เรื่องและสาระสําคัญ
การสั่งการ/การปฏิบัติ

หมายเหตุ ระบุเป.น 1. งานปกติ
2. งานยุทธศาสตร3จังหวัด/กลุมงาน
3. งานยุทศาสตร3กรม/กระทรวง
4. อื่นๆ (ระบุ)

ผูรายงาน ......................................................
(.............................................)
ตําแหนง ..............................................

หมายเหตุ

