คําสั่งจังหวัดจันทบุรี
ที่ 4031 /๒๕๖2
เรื่อง การมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หัวหนาสวนราชการ
สังกัดราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขตจังหวัด และนายอํ
นายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------------------------

ตามที่ได มีคําสั่งจังหวัดจั นทบุรีที่ 3894/๒๕61 ลงวั นที่ 29 ตุล าคม พพ.ศ. ๒๕61 เรื่ อง การมอบ
อํานาจใหรองผูวาราชการจังหวั ด และหั
และหัวหน าสวนราชการประจําจังหวัด หั วหนาส วนราชกา
นราชการสั งกัดราชการบริหาร
ส ว นกลางที่ มี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู ใ นเขตจั ง หวั ด และนายอํ า เภอ ปฏิ บั ติ ร าชการแทนผู ว า ราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
คํ า สั่ ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562
2053
ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 เรื่ อ ง ย า ยข า ราชการ และคํ า สั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 2555/๒๕๖22 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เรื่อง โอนขาราชการพลเรือนสามัญ นั้น
เพื่อให การมอบอํา นาจของผู ว าราชการจั
ราชการ งหวั ด จั น ทบุ รี ถถูู กต อ ง ชั ด เจน ครบถว น และเป น ป จ จุ บั น
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พพ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบี
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
พ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภ าครัฐพ.ศ.
พ ๒๕๖๐ และ
และที่แกไขเพิ่มเติ ม กฎกระทรวง
ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางงจึงให
ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ใหยกเลิกคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3894/๒๕61 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พพ.ศ. ๒๕61 รวมทั้งคําสั่ง
จังหวัดจันทบุรีทีท่ีเปนการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดที่มีมากอนนี้ทุกคําสั่งซึ่งขัดหรือแยงกับ
คําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน
๒. มอบอํานาจให ร องผู ว าราชการจั งหวั ด หั ว หน าส ว นราชการประจํ าจั งหวั ด หั ว หน าส ว นราชการ
สั ง กั ด ราชการบริ ห ารส ว นกลางที่ มีมี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู ใ นเขตจั ง หวั ด หั ว หน า หน ว ยงานประจํ า จั ง หวั ด นายอํ า เภอ
และขาราชการตํ
การตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ดังนี้
๒.๑ มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด ตามภารกิจ รับผิดชอบ ประสานงาน การสั่งการ การพิจารณา
และการกํกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตรจังหวัด (ตามผนวก ก)

/๒.๒มอบอํานาจ...

- ๒๒.๒ มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการ
หรือการดําเนินการอื่น เต็มตามอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด และเต็มตามอํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย ตามที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ มติ คําสั่งหรือคําแนะนํา ขอสั่งการที่ชอบดวยกฎหมาย กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ผูวาราชการจังหวัด ยกเวนอํานาจที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานที่มีชื่อเรียกเปน
อย า งอื่ น ที่ เ ป น ต น สั ง กั ด ของส ว นราชการนั้ น ๆและอํ านาจที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ขอสงวนอํ า นาจไว เ ป น การเฉพาะ
ตามขอ ๓. ของคําสั่งนี้
๒.๓ มอบอํา นาจให หั ว หน าส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการสั งกั ด ราชการบริ ห าร
ส ว นกลางที่มี สํ านั ก งานตั้ ง อยู ในเขตจั งหวั ด มีอํ านาจในการสั่ ง การอนุ ญาตการอนุ มัติ การปฏิ บั ติ ร าชการหรื อการ
ดําเนินการอื่น ที่เปนอํานาจหนาที่ปกติประจําของสว นราชการนั้นเต็มตามอํานาจหนาที่ข องผูว าราชการจังหวัดและ
เต็มตามอํานาจหนาที่ที่ผ ูว าราชการจังหวัดไดรับมอบจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหนว ยงานที่มีช ื่อเรียกเปนอยา ง
อื่น ที่เปนตนสังกัดของสวนราชการนั้นๆและไมไดหามการมอบอํานาจตอไว เวนแตจะมีกฎหมาย หรือคําสั่งกําหนดไวเปน
อยางอื่นแตไมรวมถึงขอ ๓ ของคําสั่งนี้ คือ ผูวาราชการจังหวัดขอสงวนอํานาจไวเปนการเฉพาะ
สว นอํานาจหน าที่ในการอนุ โ ลม การยกเวน การผ อนผั น ให ไมตองปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายกฎระเบี ย บ
ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือเพียงบางสวน รวมทั้งอํานาจหนาที่ที่เปนเรื่องนโยบายที่สําคัญใหนําเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ
สวนอํานาจการบริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย การเลื่ อนเงินเดือนปกติ และการ
พิจารณาความดีความชอบ และการดําเนินการทางวินัย ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดภูมิภ าค ใหนํ าเสนอรองผูว า
ราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการ
สวนอํานาจการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง ลูกจางประจําทุกเรื่องทุกขั้นตอน
ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการฯยกเวนการเลื่อนคาตอบแทน/คาจางการพิจารณาความดีความชอบ และการดําเนินการ
ทางวินัย
สวนอํานาจการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนตําแหนงประเภททั่วไป ตั้งแตระดับ
ปฏิ บั ติ ง านถึ ง ระดั บ อาวุ โ ส ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการ ตั้ ง แต ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารถึ ง ชํ า นาญการพิ เ ศษลู ก จ า งประจํ า
พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการนั้นๆ และนําเสนอรองผูวาราชการจังหวัด ให
ความเห็นชอบ
๒.๔ ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
กรณี รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจตาม ผนวก ก ไม อ ยู หรื อ ไม ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได
ในส ว นของภารกิจ และหน าที่ความรั บ ผิ ด ชอบตามส ว นราชการ หนว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ อําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ตามผนวก ข)
๒.5 มอบอํานาจในการจั ดซื้อจัด จางใหร องผูว าราชการจังหวั ด หัว หน าส วนราชการประจําจังหวั ด
หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง นายอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลาผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
และสาธารณสุขอําเภอ (ตามผนวก ค)
๒.6 มอบอํ า นาจให ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลพระปกเกล า ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลชุ ม ชน และ
สาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบตั ิราชการ หรือ การดําเนินการอื่น (ตามผนวก ง)
๒.7 มอบอํ านาจให นายอํ า เภอ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาสั่ ง การ อนุ มั ติ อนุ ญ าต ปฏิ บั ติ ร าชการ
หรือดําเนินการอื่น (ตามผนวก จ)
๒.8 มอบอํานาจให ร องผู วาราชการจั งหวั ด ทองถิ่น จั งหวั ด นายอําเภอ ปฏิ บั ติ ร าชการแทนในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามผนวก ฉ)
๓. นอกจากงานที่ผูว าราชการจังหวัด มอบให รองผู วาราชการจังหวั ด หัวหนาสว นราชการประจําจังหวั ด
และนายอําเภอปฏิ บั ติ ร าชการแทนในการสั่ ง การอนุ ญาต การอนุ มัติ การปฏิ บั ติ ร าชการ การกํากั บ ดู แลแทนแล ว
ในการนีผ้ ูว าราชการจังหวัดขอสงวนอํานาจไวเปนการเฉพาะ ดังนี้
๓.๑ งานนโยบายที่สําคัญอันเกี่ยวกับงานราชการลับ งานเกี่ยวกับราชสํานัก งานความมั่นคงของชาติ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติที่มีผลตอประชาชนในวงกวาง
/๓.๓ งานที่กฎหมาย...

-๓๓.๒ งานที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด หรือระบุไวโดยเฉพาะวา
เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดเปนการเฉพาะตัว
๓.๓ การให ข อ มู ล ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นปกติ
ของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ขาราชการประเภทวิชาการ ตั้งแตระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
๓.๔ งานยุทธศาสตรงานนโยบายสําคัญของรัฐบาล และกระทรวงตางๆ งานริเริ่มโดยผูวาราชการจังหวัด
3.๕ การแตงตั้งพนักงานสอบสวนฝายปกครองอําเภอ
๔. เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจเกิดผลดี และบรรลุวัตถุประสงค ตามคําสั่งมอบอํานาจ
ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลส ว นราชการที่ ม อบให ร องผู ว า ราชการจั ง หวั ด รั บ ผิ ด ชอบ ตามผนวก ก.
ใหมีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน ดูแลทั้งกระบวนการ คือ กํากับดูแลการจัดทํา
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ การปฏิบัติตามแผนการติดตามประเมินผล และการประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงาน
หรื อ ตามที่ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบหมาย แต ใ นส ว นที่ เ ป น งานสํ า คั ญ ซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สงวนไว ต ามข อ ๓
หากผูวาราชการจังหวัดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได และมีความจําเปนเรงดวนตองแจงการปฏิบัติตามนโยบาย
สําคัญดังกลาวโดยรวดเร็ว ขอใหรองผูวาราชการจังหวัดสั่งการในฐานะ ผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด หรือ
ผูรักษาราชการแทนแลวแตกรณี แลวรีบนําเรียนใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว
๔.๒ อํานาจการกํากับดู แลการปฏิบั ติ ร าชการในพื้น ที่ ที่มอบให ร องผู ว าราชการจั งหวัด รั บ ผิ ด ชอบ
(ตาม ผนวก ก.) ใหกํากับดูแลทุกดาน ทั้งการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การปกครอง การบริหาร การพัฒนา
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ หรือตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
๔.๓ ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตามคําสั่งจัดแบงเวลาการ
ปฏิบัติราชการประจําวันใหเหมาะสม เพื่อปฏิบัติราชการใหสําเร็จลุลวงไปโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะงานซึ่งตองใหบริการ
ประชาชน หรืองานเรงดวน
๔.๔ บรรดากิ จ กรรมที่ ร องผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด ได สั่ ง การ
ตามที่ไดรับมอบหมายแลว เพื่อประโยชนในการกํากับ เรงรัด ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ใหสวนราชการ
เจาของเรื่อง รวบรวมรายงานนําเสนอใหผูวาราชการจังหวัดรับทราบโดยตรง
๔.๕ มอบอํานาจให ร องผู ว า ราชการจั งหวั ด หั ว หน าส ว นราชการประจํ า จั งหวั ด หั ว หน าส ว นราชการ/
หนวยงานสังกัดสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ในการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมไปถึงมติ
คณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง โดยใหถือปฏิบัติตามที่ไดมอบอํานาจไวโดยเครงครัด
๔.๖ ใหส วนราชการรายงานผลการปฏิ บัติร าชการแทน ตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ างและการ
บริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมไปถึง
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางที่มีมูลคาตั้งแต ๑ ลานบาทขึ้นไป เมื่อจัดสงสําเนาให
หนวยงานที่เกี่ยวของตามระเบียบแลว ใหรายงานใหจังหวัดทราบ มาพรอมการรายงานประจําเดือน
๔.๗ การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบทางราชการ กรณีที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือที่
มอบรองผู ว าราชการจั งหวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทน อาจให สํ านั ก งานคลั งจั งหวั ด หรื อหน ว ยตรวจสอบภายในจั งหวั ด
หรือสํานักงานจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองเปนการภายในกอนได
๔.๘ ให ชี้ แ จงแนะนํ า การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให ข า ราชการในสั ง กั ด ทราบและเข า ใจอย า งถ อ งแท
โดยทั่ว กัน เพื่อให การปฏิบั ติ ร าชการของจั งหวั ด เป น ไปในแนวทางเดี ย วกัน และสามารถปฏิ บั ติ ร าชการเพื่อบริ การ
ประชาชนดวยความถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หากมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือ หรือมีมติคณะรัฐมนตรีที่
เห็นวาสมควรนํามาใชเปนหลักในการปรับปรุงเพิ่มเติม การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหสมบูรณยิ่งขึ้น ก็ใหนํา
เหตุผลและรายละเอียด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเปนกรณี ๆ
/๔.๙ กรณี ...

-๔๔.๙ กรณีที่รองผูวาราชการจังหวัดทานใดทานหนึ่งไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติราชการได หากเปนกรณี
เรงดวน ใหเสนอรองผูวาราชการจังหวัดอีกทานหนึ่งพิจารณาสั่งการแทน ตามลําดับผูรักษาราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรีและเมื่อวินิจฉัยและสั่งการไปประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปนเจาของเรื่อง
เสนอรองผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสวนราชการนั้นทราบ เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติโดยเร็ว
๔.๑๐ งานอื่ น ใดที่ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บของส ว นราชการกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ของหั ว หน า
สวนราชการนั้น ๆ ใหถือปฏิบัติตามนัยกฎหมาย กฎ ระเบียบของสวนราชการนั้นๆ
๔.๑๑ กรณี ที่ มี ห นั ง สื อ เวี ย น เพื่ อ แจ ง ให ส ว นราชการในจั ง หวั ด ทราบหรื อ ถื อ ปฏิ บั ติ หากเป น
เรื่องสําคัญ ใหหนวยงานเจาของเรื่องแจงใหรองผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบในสายงานทราบทุกเรื่องดวย
๔.๑๒ การลงนามในหนังสือราชการ ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด เพื่อรายงานสวนกลาง
หรื อ ประสานงานกั บ ส ว นราชการนอกเขตจั ง หวั ด ให ล งนามโดยรองผู ว า ราชการจั ง หวั ด ผู ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน
หรือรักษาราชการแทนผูวาราชการจังหวัด หรือผูวาราชการจังหวัดลงนามดวยตนเองเทานั้น ยกเวนการรายงานที่เกี่ยวกับ
สถิติ หรืองานปกติประจํา หรือการสงสําเนาคําสั่งของทางราชการ คําสั่งบรรจุแตงตั้งขาราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดลงนาม ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนได และสําหรับหนังสือที่สวนราชการประจําจังหวัด มีไปถึงอําเภอ
ขอใหแจงถึงนายอําเภอทุกเรื่อง ไมควรแจงถึงสวนราชการประจําอําเภอโดยตรง
๔.๑๓ กรณีที่ผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นวาการปฏิบัติ
ราชการในเรื่องใดเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งหากมิไดสั่งการอนุญาต อนุมัติ ในทันทีจะเกิดการเสียหาย ก็ใหวินิจฉัยสั่งการไป
โดยเร็ ว แต ในกรณี ที่เ ห็ น ว าสมควรเสนอให ผู ว าราชการจั งหวั ด ได สั่ งการเองแล ว แมจ ะอยู ในอํานาจหน าที่ที่ได รั บ
มอบหมายก็อาจเสนอใหผูวาราชการจังหวัดสั่งการไดเฉพาะกรณีไป
๕. ในการมอบอํานาจตามคําสั่งนี้นอกเหนื อจากการมอบอํานาจใหหั วหน าส วนราชการปฏิบั ติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดแลว ใหถือวาไดมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสามารถปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
ไดทุกกรณีเต็มอํานาจของผูวาราชการจังหวัดยกเวนกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดสงวนไวเทานั้นหากปรากฏวาการมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการเรื่องใดมีปญหาไมเปนที่แนชัดวาไดมีการมอบอํานาจหรือไมและอยูในความรับผิดชอบของ
รองผูวาราชการจังหวัดทานใดใหนําเสนอผูวาราชการจังหวัดเปนผูวินิจฉัยสั่งการมอบหมายใหชัดเจนตอไป
๖. ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด
นายอําเภอ ไมอาจปฏิบัติตามคําสั่ งนี้ หรือมีปญหาอุปสรรคประการใด ใหนําหารือสํานักงานจังหวัด เพื่อเสนอผูว า
ราชการจังหวัดพิจารณาแกไขปรับปรุงโดยเร็ว
๗. กรณีการปฏิบัติราชการของสวนราชการ หากปรากฏวาการปฏิบัติราชการเรื่องใดมีปญหาที่ไมเปนที่แนชัดวา
จะอยูในความรับผิดชอบของรองผูวาราชการจังหวัดทานใด ใหเสนอสํานักงานจังหวัดพิจารณาเพื่อนําเสนอผูวาราชการ
จังหวัดวินิจฉัยสั่งการเปนกรณีก็ได
๘. งานอื่นใดที่กฎหมาย กฎระเบียบของสวนราชการกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ
ใหถือปฏิบัติตามนัยกฎหมาย กฎระเบียบของสวนราชการนั้นๆ ยกเวน กรณีหากมีการมอบอํานาจไมครอบคลุมกับภารกิจ
ในหน า ที่ ห รื อ มี ก ารมอบอํ า นาจเพิ่ ม เติ ม ของส ว นราชการ ให ส ว นราชการนั้ น ๆ เสนอเหตุ ผ ล รายละเอี ย ด เพื่ อ ให
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
๙. ในกรณีเรงดวน หรือในกรณีที่รองผูวาราชการจังหวัดผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดไปราชการ หรือ
ไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการแทนได เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๔ แลวและมีงานคั่งคางรอการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
เกินกวา ๒ วันทําการ ใหสวนราชการเจาของเรื่องรีบนําเรื่องที่คั่งคางเสนอผูวาราชการจังหวัด วินิจฉัยสั่งการดวยตนเอง
รวมถึ ง กรณี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ไม อ ยู หรื อ ไม อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได ซึ่ ง เป น เหตุ ใ ห ง านคั่ ง ค า งเกิ น กว า ๒ วั น ทํ า การ
ให ฝ า ยเลขานุ ก ารผู ว า ราชการจั ง หวั ด รี บ นํ า เสนอผู รั ก ษาราชการแทนผู ว า ราชการจั ง หวั ด วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การโดยเร็ ว
แลวรายงานผลใหผูวาราชการจังหวัดดวย หากมีงานคั่งคางหัวหนาสวนราชการจะตองรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
/๑๐. การมอบ ...

-๖บัญ ชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2
ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
บทนิยาม
“กํ า กั บ การบริ ห ารราชการ” หมายความว า กํา กับ โดยทั่ ว ไป ซึ่ งการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของ
สวนราชการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการ ตามอํานาจใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายที่ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัด ในการบริหารราชการ
แผนดิน รวมถึงอํานาจตามที่สวนราชการตาง ๆ มอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัด
“สั่ง และการปฏิบัติราชการ” หมายความวาสั่ง อนุญาต หรืออนุมัติ ใหสวนราชการหรือ ขาราชการ
หรือผูปฏิบัติงานในส วนราชการ ปฏิบัติ ราชการ หรือดําเนินการใด ๆไดตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี
ในฐานะผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนผูวา
ราชการจังหวัด
“กํา กั บ ดูแ ล” หมายความว า กํากับดู แลรัฐวิ สาหกิจ หนวยงานปกครองสว นทองถิ่น องคการ
มหาชน หรือหนวยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ใหอํานาจตามกฎหมายกับผูวาราชการจังหวัด ในการกํากับดูแล ใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ หนว ยงานปกครองสวนทองถิ่น องคการมหาชน หรือหนวยงานของรั ฐ
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสั่งการใหหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หนวยงานปกครอง
สวนทองถิ่น
“หั ว หน า ส ว นราชการ” หมายความว า หั ว หน าส ว นราชการในสั งกั ด ราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค
และหั ว หน า ส ว นราชการในสั ง กั ด ราชการบริ ห ารส ว นกลาง ที่ มี สํ า นั ก งานตั้ ง อยู ใ นจั ง หวั ด และที่ ส ว นราชการ
(กรม/เทียบเทา) มอบอํานาจกํากับดูแลและกํากับการบริหารราชการใหกับผูวาราชการจังหวัด
“หัว หนาหนว ยงาน”หมายความวา หัวหนาหนวยงานราชการ หรือองคกรอื่นๆ ที่ผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจบังคับบัญชา กํากับ ดูแล หรือกํากับการบริหารราชการ

-๗ผนวก ก.
ผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบอํานาจใหรองผูว าราชการจังหวัด เปนผูกํากับการบริหารราชการ
สั่งและการปฏิบัติราชการการกํากับ ดูแล สว นราชการ หนว ยงานรัฐ วิสาหกิจ อําเภอ
และองคกรปกครองสว นทองถิ่น
(แนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
……………………………………………………………………..

๑. เพื่อใหการบริหารราชการมีความรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีมอบอํานาจใหรองผูวา
ราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ป ฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ และทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ กํ า กั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ร าชการของ
สวนราชการตามภารกิจ และกํากับดูแล การปฏิบัติราชการในทองที่อําเภอตาง ๆ ตามเขตพื้นที่ทางการปกครอง
๒. กรณีโครงการพิเศษ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการใหม หรือหนวยงานที่ยังไมมีรองผูวาราชการจังหวัด ดูแล กํากับ
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารโครงการมี ค วามรอบคอบรั ด กุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ให ร องผู ว า ราชการจั ง หวั ด ที่ กํ า กั บ ลั ก ษณะงานตาม
สวนราชการในสังกัดกระทรวงหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่กําหนดตรวจสอบ กลั่นกรอง กอนเสนอผูวาราชการจังหวัด
จันทบุรี
๓.ภารกิจ และหน า ที่ความรั บ ผิ ด ชอบตามส ว นราชการ หน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิจ อํ าเภอ และองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น
นายพงษพ ัฒน วงศตระกูล
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ

นายอลงกรณ แอคะรัจน
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานความมั่นคง

นางสาวปาณี นาคะนาท
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานสังคม

ราชการสว นภูมภิ าค
๑.สํานักงานจังหวัด
(ยกเวนกลุม งานศูนยดํารงธรรม
จังหวัด และศปท.จ.จบ.)
๒. สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
๓. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
๔. สํานักงานคลังจังหวัด
๕. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
๖. สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัด
๗. สํานักงานเกษตรจังหวัด
๘. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
๙. สํานักงานประมงจังหวัด
๑๐. สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
๑๑. สํานักงานสหกรณจังหวัด
๑๒. สํานักงานขนสงจังหวัด
๑๓. สํานักงานพลังงานจังหวัด
๑๔. สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
อําเภอ
๑. อําเภอเมืองจันทบุรี
๒. อําเภอทาใหม
๓. อําเภอแหลมสิงห
๔. อําเภอขลุง
ราชการสว นทองถิ่น
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล

ราชการสว นภูมภิ าค
๑. สํานักงานจังหวัด
(กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด)
๒. ที่ทําการปกครองจังหวัด
๓. สํานักงานที่ดินจังหวัด
๔. สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
๕. เรือนจําจังหวัด
๖. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
๗. สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
๘. สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
๙. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
๑๐.สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
๑๑. สํานักงานสถิติจังหวัด
อําเภอ
๑. อําเภอมะขาม
๒. อําเภอโปงน้ํารอน
๓. อําเภอสอยดาว
ราชการสว นทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัด

ราชการสว นภูมภิ าค
๑. สํานักงานจังหวัด
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
จังหวัดจันทบุรี (ศปท.จ.จบ.)
๒. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๓. โรงพยาบาลพระปกเกลา
๔. สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
๕. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๖. สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด
๗. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๘. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๙. สํานักงานแรงงานจังหวัด
๑๐. สํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด
๑๑. สํานักงานจัดหางานจังหวัด
๑๒. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
อําเภอ
๑. อําเภอเขาคิชฌกูฏ
๒. อําเภอนายายอาม
๓. อําเภอแกงหางแมว
ราชการสว นทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบล

-๘การกํากับดูแล หรือประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ/หนวยงาน ในสังกัดกระทรวงหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีสํานักงานในพื้นที่จังหวัด (ถามี)

นายพงษพ ัฒน วงศตระกูล
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ

นายอลงกรณ แอคะรัจน
นางสาวปาณี นาคะนาท
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานความมั่นคง
กลุมภารกิจดานสังคม

ราชการสว นกลาง และรัฐ วิสาหกิจ
๑. กระทรวงพาณิช ย
- สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต
๔-๒จันทบุรี
๒. กระทรวงการคลัง
- สํานักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
- สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
จันทบุรี
- สํานักงานธนารักษพื้นที่จันทบุรี
- ดานศุลกากรจันทบุรี
- ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจสาขา
จันทบุรี
- สํานักงานกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- โครงการชลประทานจันทบุรี
- สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง
- ดานกักกันสัตวจันทบุรี
- สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จันทบุรี
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร(ผึ้ง)
- ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี
- สํานักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขต ๖
- ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝง
- สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
- สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว

ราชการสว นกลาง และรัฐ วิสาหกิจ
๑. กระทรวงกลาโหม
- กองบัญชาการปองกันชายแดน
จันทบุรีและตราด
- กองพันทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๑
- สํานักงานสงเคราะหทหาร
ผานศึกเขตจันทบุรี
- สํานักงานสัสดีจังหวัด
- หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔
๒. สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
- กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๑
- สถานีตํารวจทางหลวง ๔
- สถานีตํารวจน้ํา ๔
- สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดจันทบุรี
๓. สํานักงานอัยการสูงสุด
- สํานักงานอัยการจังหวัด
- สํานักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
- สํานักงานอัยการคุม ครองสิทธิ
และชวยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัด
๔. กระทรวงมหาดไทย
- ศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี
๕. กระทรวงยุติธ รรม
- ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา
-สถานพินิจและคุม ครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
๖. กระทรวงการตางประเทศ
- สํานักงานหนังสือเดินทาง
ชั่วคราวจันทบุรี

ราชการสว นกลาง และรัฐ วิสาหกิจ
๑. กระทรวงสาธารณสุข
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี
-ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดย
แมลงที่ 6.๕ จังหวัดจันทบุรี
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
-ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัด
จันทบุรี
- สํานักงานเคหะชุมชนจันทบุรี
-บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดจันทบุรี
๓.กระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๑
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๒
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๗
- มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขต
จันทบุรี
-มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
- ศูนยวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สํานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดจันทบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
- วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี
- วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
- สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูฯ
- ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดจันทบุรี

นายพงษพ ัฒน วงศตระกูล
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ

-๙นายอลงกรณ แอคะรัจน
นางสาวปาณี นาคะนาท
รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กลุมภารกิจดานความมั่นคง
กลุมภารกิจดานสังคม

ราชการสว นกลาง และรัฐ วิสาหกิจ ราชการสว นกลาง และรัฐ วิสาหกิจ
๔. กระทรวงมหาดไทย
๗. กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
- การไฟฟาสวนภูมิภาค
และสิ่งแวดลอม
- สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชาย
- การประปาสวนภูมิภาค
เลนที่ ๒ (ทาสอน)
๕. กระทรวงคมนาคม
- สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชาย
- แขวงทางหลวงจันทบุรี
เลนที่ ๓ (ขลุง)
- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
- สวนประสานและบริหารจัดการ
- สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา
ลุมน้ําชายฝง
จันทบุรี
- อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
- ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษา
- อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว
ทางน้ําที่ ๕ จันทบุรี
- อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้น
๖. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
- เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา
- ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย
สอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
- เขตรักษาพันธุสตั วคลอง
- การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เครือหวายจันทบุรี
สํานักงานจันทบุรี
๘. สํานักนายกรัฐมนตรี
- สํานักงานประชาสัมพันธเขต ๗
- สถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจันทบุรี
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยเพื่อการศึกษา
- สถานีวิทยุ บริษัท อ.ส.ม.ท.
จํากัด (มหาชน)
๙.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
- ที่ทําการไปรษณียจันทบุรี
- ที่ทําการไปรษณียจันทธานี
-สํานักงานบริการลูกคากสท.
จันทบุรี
- สวนบริการลูกคาโทรศัพท
จังหวัดจันทบุรี ทีโอที
หนว ยงานภารกิจเฉพาะอื่นๆ
๑. กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดจันทบุรี
๒. ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุร(ี ศอ.ปส.จ.จบ.)

ราชการสว นกลาง และรัฐ วิสาหกิจ
๔. กระทรวงวัฒนธรรม
- วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
-หอจดหมายเหตุแหงชาติจันทบุรี
-หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก
จันทบุรี
- สํานักงานโบราณคดีใตน้ํา
-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พาณิชยนาวีจันทบุรี
๕. กระทรวงแรงงาน
- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
จันทบุรี
หนว ยงานภารกิจเฉพาะอื่นๆ
- ศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตจังหวัดจันทบุรี
(ศปท.จ.จบ.)

-๑0–
ผนวก ข
ผูว าราชการจังหวัดมอบอํานาจใหรองผูว าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผูว าราชการจังหวัด
กรณี รองผูว าราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจตาม ผนวก ก ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
ในสว นของภารกิจ และหนาที่ความรับผิดชอบตามสว นราชการ หนว ยงานรัฐ วิสาหกิจ อําเภอ และองคกรปกครอง
สว นทองถิ่น ดังนี้
(แนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
……………………………………….
ลําดับ
ที่

รองผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
ปฏิบัติราชการแทน
ผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี

รองผูว าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ผูว าราชการจังหวัดจันทบุรี
กรณี รองผูว าราชการจังหวัดที่ไดรับมอบอํานาจตาม
ผนวก ก ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
1. นายอลงกรณ แอคะรัจน
2. นางสาวปาณี นาคะนาท

๑.

นายพงษพัฒน วงศตระกูล

2.

นายอลงกรณ แอคะรัจน

1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล
2. นางสาวปาณี นาคะนาท

3.

นางสาวปาณี นาคะนาท

1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล
2. นายอลงกรณ แอคะรัจน

หมายเหตุ

-11ผนวก ค
ผูว าราชการจังหวัดมอบอํานาจใหรองผูว าราชการจังหวัดหัว หนาสว นราชการ นายอําเภอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลา ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุข อําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
(แนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
……………………………………….
๑. หัว หน าส วนราชการให หมายถึง หัว หน าส วนราชการประจํ าจังหวั ด และหั วหนาสว นราชการ
สวนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดจันทบุรี
๒. การจัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒.๑ มอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น การจั ด หา และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ทุ ก วิ ธี ทุ ก ขั้ น ตอนตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ระเบียบ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งใหออก
หนังสือรับรองผลงานใหกับผูรับจางดวย
๒.๒ ภายในวงเงินที่มอบอํานาจ ดังนี้
ลําดับ
ผูรับมอบอํานาจ
ที่
๑. รองผูวาราชการจังหวัด

๕.

๒.

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
และผูอํานวยการโรงพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี

๓.

หัวหนาสวนราชการ และ
นายอําเภอ

๔.

สาธารณสุขอําเภอ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน

วงเงินครั้งละไมเกิน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม.
(บาท)
หนังสือสั่งการที่ใหมอบอํานาจ
เต็มวงเงินตามอํานาจ ๑. พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ผูวาราชการจังหวัด ๒. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง
ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมไปถึง
3๐,๐๐๐,๐๐๐
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
(และหมายถึงเงิน
กับการจัดซื้อจัดจาง
บํารุงหนวยบริการ
๓. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
ในสังกัดกระทรวง
พ.ศ. ๒๕62 และหลักเกณฑวาดวยการใช
สาธารณสุข)
งบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรรหรือการ
๕,๐๐๐,๐๐๐
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ ๒๕๔๙
๓,๐๐๐,๐๐๐
๕. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
(เฉพาะเงินบํารุงหนวย
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
บริการในสังกัดกระทรวง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
สาธารณสุข๑,๐๐๐,๐๐๐)
๖. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
๓,๐๐๐,๐๐๐
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
(เฉพาะเงินบํารุงหนวย
๗. ประกาศ กนจ. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
บริการในสังกัดกระทรวง
การพัสดุและการจัดทํานิติกรรมสัญญาของกลุม
สาธารณสุข๑,๐๐๐,๐๐๐)
จังหวัด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
๘. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของ
หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๖

-๑2๓. เมื่อสวนราชการประจําจังหวัด อําเภอดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง (ในวงเงินตั้งแต
๑,000,000 บาทขึ้นไป) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจางเสร็จแลวใหรายงานใหจังหวัดทราบ มาพรอมการรายงานประจําเดือน
๔. การมอบอํานาจดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
๔.๑ การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- มอบอํ า นาจให ร องผู ว า ราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี (นายอลงกรณ แอคะรั จ น ) ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
ในการประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามขอ ๒๐ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
- ในกรณีที่รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี (นายอลงกรณ แอคะรัจน) ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติ
ราชการได และเปนกรณีเรงดวน ใหรองผูวาราชการจังหวัด ตาม ผนวก ก ที่อยูปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติราชการแทน
๔.๒ การอนุมัติการจายเงินทดรองราชการ/การจัดหาพัสดุ
๑) รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี (นายอลงกรณ แอคะรัจน) มีอํานาจจายเงินทดรองราชการตามมติ
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เต็มวงเงินในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ตอภัย
พิบัติแตละครั้งหรือแตละเหตุการณ
๒) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีมีอํานาจจายเงินทดรอง
ราชการ เฉพาะกรณีขอ ๕.๑ หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖
ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาท)
๓) การจัดหาพัสดุ ใหนายอําเภอหรือหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
จันทบุรีมีอํานาจในการจัดหาพัสดุเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติที่จําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน
และตองใชเวลาในการดําเนินการหรือใหความชวยเหลือภายในเจ็ดวัน หากมากกวาเจ็ดวันขึ้นไปใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหมวด ๕ การจัดหาและการควบคุมพัสดุขอ
๓๕ – ๓๖ แห ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ.๒๕๕๖ ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรหรือมอบอํานาจ
๔) นอกเหนือจากขอ ๑), ๒) และขอ ๓) ใหเปนอํานาจของรองผูวาราชการจังหวัดตาม ผนวก ก
4.๓ เมื่อผูที่ไดรับมอบอํานาจดําเนินการตามขอ 4.๒ แลว รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว
-----------------------------------

-๑3ผนวก ง
ผูว าราชการจังหวัดมอบอํานาจใหผ ูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลา
สาธารณสุข อําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
มีอํานาจในการสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ ดังนี้
(แนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
สว นราชการ
-โรงพยาบาล
พระปกเกลา
จันทบุรี
-สาธารณสุข
อําเภอ

- โรงพยาบาล
ชุมชน

อํานาจหนาที่
๑. การอนุญาต การอนุมัติ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
รวมทั้งการอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของทางราชการ
๒. การอนุมัติใหแลกเปลี่ยน ยืมยาและเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑในการรักษาพยาบาลแกหนวยงานบริการสาธารณสุข
ภายในจังหวัด
๓. การอนุญาตการใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตจังหวัด ที่ตั้ง
สํานักงานหรือเปนการใชขามคืนของขาราชการพนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงและลูกจางในสังกัด
๔. งานเกี่ยวกับการสั่งการใหขาราชการพนักงานราชการ พนักงา
กระทรวง และลูกจางประจําในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและอนุมัติใหเบิกจายคาอาหารทําการนอกเวลาได
ตามสิทธิ
๕. อนุมัติใชรถยนตราชการปฏิบัติราชการในและนอกเขตจังหวัด
เฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่เปนการสงผูปวยไปรักษาพยาบาล
เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไข
เพิ่มเติม กฎกระทรวง
ระเบียบ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมไปถึง
มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อจัดจาง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

-14ผนวก จ
ผูว าราชการจังหวัดมอบอํานาจใหนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการอนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือดําเนินการอื่น ๆในเขตอําเภอ
(แนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
หัว หนาสว น
ราชการ
อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ผูรับมอบอํานาจ
นายอําเภอ
๑. การอนุญาตใหขาราชการ พนักงาน
ทุกอําเภอ
ราชการและลูกจางออกนอกเขตจังหวัด
ยกเวนนายอําเภอ
๒. อนุมัติการเดินทางไปราชการ และการ
อนุญาตใหใชรถยนตสวนกลางไปราชการ
ทั้งในและนอกเขตจังหวัด รวมทั้งมอบ
อํานาจใหสาธารณสุขอําเภอ และหัวหนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติมี
อํานาจอนุญาตใหใชรถจักรยานยนตแทน
ผูวาราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยรถจักรยานยนต พ.ศ.
๒๕๒๔
๓. การอนุมัติใหขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางในสังกัดมาปฏิบัติราชการนอก
เวลาและวันหยุดราชการ
๔. การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรอง
บุตรนอกสํานักทะเบียนในทองที่หางไกล

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม. นส.สั่งการ
ที่ใหอํานาจ

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
- กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๒
ออกตามความใน พ.รบ. จดทะเบียนครอบครัว
พ.ศ. ๒๔๖๗
๕.การสั่งซื้อ สั่งจางของโรงพยาบาลสงเสริม
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินบํารุงของ
สุขภาพชุมชนตําบลและสถานีอนามัยเฉลิม หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
พระเกียรติในสังกัดทุกวิธี/ทุกขั้นตอนและ
๒๕๓๖
การดําเนินการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เงินบํารุงของหนวยบริการสาธารณสุขฯ
ในสังกัดครั้งหนึ่งในวงเงินไมเกิน
5,000,000 บาท
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หัว หนาสว น
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม. นส.สั่งการ
ราชการ
อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ที่ใหอํานาจ
ผูรับมอบอํานาจ
นายอําเภอ
๖. การประเมินประสิทธิภาพของลูกจาง
ทุกอําเภอ
ประจํา พนักงานราชการ
๗. การบริหารงานบุคคลของลูกจางชั่วคราว
กรณีสวนราชการมอบหมายใหผูวา
ราชการจังหวัด
๘. การอนุมัติจําหนายกระสุนปนลูกซองซึ่ง - ขอปฏิบัตวิ าดวยการเบิกจาย การเก็บรักษา
ใชในการฝกอบรมทบทวนของจังหวัด
การจําหนายอาวุธปน และเครื่องกระสุนทีใช
สําหรับหมูบาน อพป.
๙. การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
- ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
นายอําเภอ
๒๕๓๔ ม.๖๔วรรคแรก
๑๐. การอนุมัติใหขยายเวลาการประชุมสภา - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๔ และฉบับ
เทศบาลสมัยสามัญของเทศบาลตําบล
แกไขเพิ่มเติม
๑๑. การอนุมัติใหขยายเวลาการประชุมสภา - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๖ และฉบับ
เทศบาลสมัยวิสามัญของเทศบาลตําบล
แกไขเพิ่มเติม
๑๒. การจําหนายของกลางในคดีที่ถึงที่สุด
- ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเก็บของ
แลวทุกคดี
กลาง พ.ศ. ๒๔๘๐ สวนที่ ๓ หมวดที่ ๑ ขอ ๒๓
๑๓. การออกบัตรประจําตัวสมาชิกสภา
- พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.
เทศบาลและผูบริหารเทศบาลตําบล
๒๕๔๒
๑๔. การพิจารณาอนุญาตและควบคุมการ
- พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตว และการจําหนาย
ฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕. การหักเงินคาปรับไวใชจายเปนเงิน
- ระเบียบกรมการปกครองวาดวยหลักเกณฑและวิธี
สินบนรางวัลและคาใชจายในการ
จายเงินสินบนรางวัลและเงินคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกรมการปกครอง
ดําเนินงาน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๑๒
- ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงิน
คาปรับกอนนําสงคลัง พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม
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ผนวก ฉ
ผูว าราชการจังหวัดมอบอํานาจใหรองผูว าราชการจังหวัด ทองถิ่นจังหวัด และนายอําเภอปฏิบัติราชการแทนในการ
สั่งการอนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการตามกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับองคกรปกครองสว นทองถิ่น
(แนบทายคําสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4031 /๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2)
ผูรับมอบอํานาจ

อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม.
หนังสือสั่งการ ที่ใ หอํานาจ
- มาตรา ๒๒ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๒
- มาตรา ๕๕ แหง พ.ร.บ.องคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๕๒

รองผูวาราชการ ๑. การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จังหวัด
ครั้งแรก
(ที่กํากับดูแล
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นๆ) ๒. การตัง้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยง กรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไมรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และการสงรางขอบัญญัติที่ผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการหาขอยุติความขัดแยง หรือ
ประธานกรรมการฯ ใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด
๓. อํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการขององคการ
- มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.
บริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
ระเบียบขอบังคับของทางราชการโดยใหมีอํานาจใน
๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔
การสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหองคการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๕๒
สวนจังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
๔. การแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภาของ
- มาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ.เทศบาล
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง
พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที๑่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. การเรียกประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ของเทศบาล - มาตรา ๒๔ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
นครและเทศบาลเมือง
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. การอนุญาตใหขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล
- มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แหง พ.ร.บ.
สมัยสามัญ ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
๗. การเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุมในกรณี - มาตรา ๒๕ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
ที่ยัง ไมมีประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภา
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม
เทศบาลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ของเทศบาล
ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
นครและเทศบาลเมือง
๘. การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ และการ
- มาตรา ๒๖ แหง พ.ร.บ.เทศบาล
อนุญาตใหขยายเวลาการประชุมสมัยวิสามัญของ
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒

-17ผูรับมอบอํานาจ

อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

รองผูวาราชการ ๙. การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาขอยุติ
จังหวัด
ความขัดแยง ในกรณีที่สภาเทศบาลไมรับหลักการ
(ที่กํากับดูแล
แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
องคกรปกครอง
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมและ
สวนทองถิ่นนั้นๆ)
การสงรางเทศบัญญัติที่ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการหาขอยุติความขัดแยงหรือประธาน
กรรมการฯ ใหนายกเทศมนตรีกรณีของเทศบาล
นคร และเทศบาลเมือง
1๐. การอนุมัติจายเงินตามมาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 และการจายเงินเพื่อการลงทุนของ
เทศบาลเมือง
1๑. อํานาจในการควบคุมดูแลเทศบาลใหปฏิบัติการตาม
อํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายโดยใหมี
อํานาจในการชี้แจงแนะนําตักเตือนเทศบาล และ
ตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือ
สถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจง
หรือสอบสวน
1๒. การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิม่ เติม ที่สภาองคการบริหาร
สวนตําบล มีมติยืนยันตามมาตรา 87 วรรคหา แหง
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.๒๕52
1๓. การขอทําความตกลงจายเงินคาเชาลวงหนา
นอกเหนือจากหลักเกณฑ

1๔.การขอทําความตกลงเกี่ยวกับอัตราคาเชา
อสังหาริมทรัพย รวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการ
เชาตามที่จะกําหนดไวในสัญญาซึ่งเกินเดือนละ
20,000 บาท

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม.
หนังสือสั่งการ ที่ใ หอํานาจ
- มาตรา 62 ตรี แหง พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

- มาตรา 67 ทวิ แหง พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- มาตรา 71 วรรคหนึ่ง แหงพ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

- มาตรา 87 วรรคหา แหง พ.ร.บ.
สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.
2553 ขอ 121 วรรคสาม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2553

ขอ 124

ผูรับมอบอํานาจ

-18อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม.
หนังสือสั่งการ ที่ใ หอํานาจ
รองผูวาราชการ 1๕. การขอทําความตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
จังหวัด
ขอตกลงที่งบประมาณดําเนินการตั้งจายจากเงิน
การพัสดุของหนวยการบริหาร
(ที่กํากับดูแล
อุดหนุนที่กําหนดใหหนวยการบริหารราชการสวน
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
องคกรปกครอง
ทองถิ่น ไมตองตราเปนงบประมาณรายจายทั้งหมด แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.
สวนทองถิ่นนั้นๆ)
หรือบางสวน
2553 ขอ 129(2)
1๖. การสั่งลงโทษผูทิ้งงาน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.
2553 ขอ 138 ขอ 138/2 ขอ
138/3 ขอ 138/4 ขอ 138/5
ขอ 138/6
1๗.การขยายเวลาดําเนินการสอบขอเท็จจริงความรับ
- หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ผิดทางละเมิด
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของ
หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ขอ 3 แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.6/ว 2092 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2540
1๘.การพิจารณาอนุมัติใหผอนชําระคาสินไหมทดแทน
- หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาเกิน 1 ป แตไมเกิน 10 ป
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ขอ 9 แจง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2540
๑๙.การอนุมัติใหนําเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
และเวชภัณฑไปใชจายในกิจการสาธารณสุขดานอื่น ดวยเงินทุนหมุนเวียนคารักษา
พยาบาลและเวชภัณฑ พ.ศ.2530
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2๐.การพิจารณาใหขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสาม พ.ศ.2541 ขอ 8
ปขององคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปก
2๑.การอนุมัติการเดินทางไปราชการในและตางประเทศ
ครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 ขอ18
และการใชพาหนะรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ของผูบริหารทองถิ่น และประธานสภาทองถิ่น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับ องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลเมือง
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2๒.การอนุญาตใหพนักงานเทศบาลไปตางประเทศ
และที่แกไขเพิ่มเติม
ในระหวางการลา หรือระหวางวันหยุดราชการ
- ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลเทศบาล

ผูรับมอบอํานาจ

-19อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม.
หนังสือสั่งการ ที่ใ หอํานาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวย
ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นพ.ศ. 25๔๗ ขอ ๑๔
- พ.ร.บ.บัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 6(14)

รองผูวาราชการ 2๓. การอนุญาตการลาไปตางประเทศ ของผูบริหาร
จังหวัด
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภา
(ที่กํากับดูแล
ทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด
องคกรปกครอง
และเทศบาลเมือง)
สวนทองถิ่นนั้นๆ) 2๔. การออกบัตรประจําตัว สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการ
บริหารสวนจังหวัดกฎหมายวาดวยเทศบาล
2๕. การอนุญาตการลาทุกประเภท ของผูบริหารทองถิ่น - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
และประธานสภาทองถิ่น (สําหรับองคการบริหาร
การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวย
สวนจังหวัด และเทศบาลเมือง)
ผูบริหารทองถิน่ หรือสมาชิกสภา
ทองถิ่นพ.ศ. 25๔๗ ขอ ๒๐(๑)
ทองถิ่นจังหวัด 1. การแจงกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบ - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
ขอหารือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกร
แผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม
ปกครองสวนทองถิ่น ใหอําเภอและองคกรปกครอง
ถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สวนทองถิ่น เพื่อทราบหรือถือเปนแนวทางปฏิบัติ
และการแจงติดตามทวงถาม และการรายงานขอมูลที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
2. การรับทราบการโอนเงินงบประมาณรายจายหรือการ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ
วิธีการงบประมาณขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541ขอ 32
งบประมาณรายจาย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
3. การรับทราบการประกาศใชงบประมาณรายจาย
วิธีการงบประมาณขององคกรปก
ประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ39

4.การรับทราบรายงานการรับจายเงินและสงรายงาน
ดังกลาวใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
นายอําเภอ
ทุกอําเภอ

1. การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลครั้งแรก

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ40

- มาตรา 24 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
2. การเรียกประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม ในกรณี - มาตรา 25 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
ที่ยังไมมีประธานสภาเทศบาลตําบลหรือประธานสภา เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
เทศบาลตําบลไมเรียกประชุมตามกฎหมาย
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
3. การอนุญาตใหขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลสมัย - มาตรา 24 วรรคสี่ แหง พ.ร.บ.
สามัญของเทศบาลตําบล
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
4. การแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภาของ
- มาตรา 20 แหงพ.ร.บ.เทศบาล
เทศบาลตําบล
พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ.2552

-20ผูรับมอบอํานาจ
นายอําเภอ
ทุกอําเภอ

อํานาจหนาที่ที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ ครม.
หนังสือสั่งการ ที่ใ หอํานาจ
5. การแตงตั้งคณะกรรมการหาขอยุติความขัดแยง ใน - มาตรา 62 ตรี แหงพ.ร.บ.เทศบาล
กรณีที่สภาเทศบาลตําบลไมรับหลักการแหงรางเทศ พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือเทศบัญญัติ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และการสงรางเทศ
บัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอ
ยุติความขัดแยงหรือประธานกรรมการฯ
ใหนายกเทศมนตรี
๖. การเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลสมัยวิสามัญ
- มาตรา ๒๖ แหง พ.ร.บ.เทศบาล
และการอนุญาตใหขยายเวลาการประชุมสมัย
พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
วิสามัญของเทศบาลตําบลในพื้นที่
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
๗. การพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
- มาตรา ๖๒ แหง พ.ร.บ. เทศบาล
ของเทศบาลตําบล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
8. การอนุมัติจายเงินตามมาตรา 67 (8) แหง พ.ร.บ.
(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
พ.ศ. 2562 และการจายเงินเพื่อการลงทุนของ
การลาของผูบริหารทองถิ่น ผูชวย
เทศบาลตําบล
ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภา
9. การอนุญาตการลาไปตางประเทศ ของผูบริหาร
ทองถิ่นพ.ศ. 25๔๗ ขอ ๑๔
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภา
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ทองถิ่น (สําหรับเทศบาลตําบล และองคการบริหาร
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สวนตําบลในเขตพื้นที)่
ของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 25๕๕
10. การอนุมัติการเดินทางไปราชการในและ
และที่แกไขเพิ่มเติม
ตางประเทศ
และการใชพาหนะรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ
ของผูบริหารทองถิ่น และประธานสภาทองถิ่น
(สําหรับเทศบาลตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตพื้นที)่

