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ลำดับ
๑

ผนวก ข.
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอบุม้ติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใด
แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 3 / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ®) ตุลาคม ๒๕๖๔
ส่วนราชการ

กฎหมาย ระเบียบ ดำสัง่ มติ ครม.
๑ . ก าร พ ิจ าร ณ าว ิน ิจ ฉ ัย ส ั่ง ก าร การอน ุญ าต - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
อำนาจหน้าที่

ทุกส่วนราชการ
(รวมทั้งกรณี การอนุม ัต ิ การลงนาม การออกใบอนุญ าต ต่อ อายุ ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ทีผ่ -ู้ ว่าราชการ ใบอนุญ าต การปฏิบ ัต ิร าชการหรือ การดำเนิน การอื่น มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
จังหวัดได้รับ ต าม ก ฎ ห ม าย กฎ ร ะ เบ ีย บ ป ร ะ ก าศ คำส ั่ง และ,ที่แก้ไขเพิ่มเติม
มอบอำนาจจาก มติค ณะรัฐ มนตรื และหนิง ส่อ สั่ง การชงเกี่ย วชองกับ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
กระทรวง/กรม) ส่ว นราชการที่ก ำกับ ดูแ ล ซึ่ง กำหนดให้เป็น อำนาจ การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แกํไขเพิ่มเติม
ชองผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น
๑) งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงวนไว้เป็นการเฉพาะ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓
๒) งานที่ผ ู้ว่าราชการจังหวัด ได้ม อบอำนาจให้แ ก่ - กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
หัว หน้า ส่ว นราชการส่ว นภูม ิภ าคทุก ส่ว นราชการ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
ห ัว ห น ้า ห น ่ว ยงาน ราชการส ัง กัด ส ่ว น กลาง และ สงการที่เกี่ยวช่อง
นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ตามผนวก ค. ผนวก ง.
ผนวก จ. และผนวก ฉ. แล้วแต่กรณี

๒. การบริห ารงานบุค คลในทุก กรณีข องช้าราชการ - พระราชบัญญัติระเบียบ
พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการ ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
พิเ ศษลงมา ประเภททั่ว ไปตั้ง แต่ร ะดับ อาวุโ สลงมา
และลูก จ้า งประจำ ที่เ ป ็น อ ำน าจช อง ผู้ว ่า ราชการ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวช้อง ที่แก้!ชเพิ่มเติม
จังหวัดลำปาง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิก จ่า ยเงิน เพิ่ม ค่า ครองชีพ
ช ั่ว ค ร า ว ข อ ง ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูก จ้า งประจำของส่ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. การพิจ ารณาดำเนิน การทางวิน ัย ของช้า ราชการ - พระราชบัญญัติระเบียบ

พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการ
พิเ ศษลงมา ประเภททั่ว ไปตั้ง แต่ร ะดับ อาวุโ สลงมา
และลูก จ้า งป ระจำท ี่เ ป ็น อำน าจของผู้ว ่า ราชก าร
จังหวัดลำปาง

ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวช้อง ที่แก้!ขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้1ฃเพิ่มเติม
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ผนวก ข ๒/ ๑๖
ลำคบ

ส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ ดำสัง่ มติ ครม.

๔. การดำเนิน การทางวิน ัย ของพนัก งานราชการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ทุกส่วนราชการ
ว่าด้วยพนักงานราชการฺ
(รวมทั้งกรณี ที่อยูในอำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ผู้'ว่าราชการ
- ประกาศคณะกรรมการบริหาร
จังหวัดได้รัน
พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
(ต่อ)
๔. การอนุม ัต ิอ นุญ าตให้ห ัว หน้า ส่ว นราชการ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
นายอำเภอเดินทางไปราชการ และออกนอกเขตจังหวัด
ไปราชการและการจัดการประชุม
ชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ ลาตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้!ฃเพิ่มเติม

๗. การอนุญ าตให้ห ัว หน้าส่ว นราชการ เดินทางไป
ต ่า ง ป ร ะ เท ศ ใ น ร ะ ห ว ่า ง ก า ร ล า และ หรือ ใน
วัน หยุด ราชการ (ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการสังกัด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาชองข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ให้ข ออนุญ าต
ผู้ว่าราชการจังหวัด)
๘. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง
เกี่ยวกับการเช่าบ้านและการอนุมัติจ่ายเงินตามคำขอรับ
เงินค่าเช่าบ้านชองหัวหน้าส่วนราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๙. ก ารรับ รองส ิท ธิแ ละอน ุม ัต ิก ารเบ ิก จ่า ยเงิน - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
และการช่ว ยเห ลือ บ ุต รชองห ัว ห น ้า ส ่ว น ราชการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ยกเว้น หัว หน้าส่ว นราชการที่ด ำรงตำแหน่ง ไม่ต ํ่า กว่า พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ สูง ให้รับรองการใช้ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
สิทธิชองตนเอง)
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร
พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๑๐. การแต่ง ตั้ง ผู้ร ัก ษาราชการแทนหัว หน้า ส่ว น
ราชการระดับอำเภอ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๗

ผนวก ข ๓/©๖
ลำดับ

ส่วนราชการ
ทุกส่วนราขการ
(รวมทั้งกรณี
ทีผ่ 'ู้ ว่า'ราชการ
จังหวัดได้รับ
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
(ต่อ)

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ ลำสัง่ มติ ครม.
มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๗
- พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๗
มาตรา ๖๘

๑๑. การลงนามในแบบขอรับ เบี้ย หวัด บำนาญ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
บำเหน็จ พ ิเ ศษ บำเหน็จ ดำรงชีพ หรือ เงิน ทดแทน ว่าด้วยการขอรับและการจ่าย
ข้า ราชการวิส ามัญ ออกจากราชการชองผู้ร ับ สิท ธึ๋ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ในส่วนราชการชองตน (แบบ ๕๓๐๐) หรือแบบขอรับ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไชเพิ่มเติม
เงินที่มีลักษณะเดียวกันของหัวหน้าส่วนราชการ
๑๒.การลงนามรับ รองอายุร าชการวัน ทวีค ูณ ของ - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
หัวหน้าส่วนราชการ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๓. การลงนามและการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ - พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
ของรัฐ ผู้ร ับ บำเหน็จ บำนาญของส่ว นราชการต่า งๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ทุก ระดับ ยกเว้น รองผู้ว ่า ราชการจัง หวัด หัว หน้า และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนราชการ และนายอำเภอ ทีก่ ำหนดให้ผ ู้ว่าราชการ - พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ
จัง'หวัดสำปางเป็นผูอ้ อกบัตร
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒

สำนักงาน
จังหวัดสำปาง

การลงนามและการออกบัต รเหรีย ญพิท ัก ษ์เสรีช น - พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์
เสรีชน พ.ศ ๒๕๑๒
ในเขตพื้นที่จังหวัด และเหรียญราชการชายแดน
และที่แก้ไชเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. ๒๕๑๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบประกาศและคำสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

-
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ผนวก ข ๕/ ๑๖
ลำดับ

ส่วนราขการ
ตำรวจภูธร
จังหวัดลำปาง

อำนาจหน้าที่
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งกรรมการขายทอดตลาดของ

กลางในคดีอาญาและของกลางอย่างอื่น

กฎหมวย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.
- ข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๔๘๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้อง

๒. การอนุญาตให้รถอุกเอิน รถราชการ หรือรถอื่นใช้ - หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไฟสัญ ญ าณ วับ วาบ หรือ ใช้เ สีย งสัญ ญ าณ ไซเรน ท ตซ ๐๐๐๑.๒๓/ ๖๐๒๗
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๔๖
หรือเสียงสัญญาณอื่นได้
๕

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดลำปาง

การกำกับ ดูแ ลตามพระราชบัญ ญัต ิก ารขุด ดิบ - พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิบ พ.ศ. ๒๔๔๓
และถมดิน พ.ศ. ๒๔๔๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
๑.

๒. การกำกับ ดูแ ลตามพระราชบัญ ญัต ิก ารผัง เมือ ง - พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๔๖๒
- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง
การกำกับ ดูแ ลตามพระราชบัญ ญัต ิค วบคุม อาคาร - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๔๒๒ และ ที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ยกเว้น การปฏิบ ัต ิ พ.ศ. ๒๔๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ห น ้า ท ี่ป ระธาน ค ณ ะก รรม ก ารพ ิจ ารณ าอ ุท ธรณ ์ - กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
ในเขตเทศบาลและองค์ก รปกครองส่ว นห้อ งถิ่น อื่น คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด
๓.

๖

สำนักงาน
๑. การพิจารณาอนุญ าตเกี่ยวกับ การประกอบกิจการ
พลังงานจังหวัด สถานที่เก็บรักษานํ้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๓
สำปาง

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๓
ตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๔๔๒
โดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
และที่แก้ไชเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๔๐

๒. เน้นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับ - คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลังงาน ท ๒๐๘/ ๒๔๔๒
จังหวัดช้าราชการห่รีอพนักงานชองรัฐสังกัดกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๒

ผนวก ข ๖/ ๑๖
ลำดับ

ส่วนราขการ

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.

สำนักงาน
ฃึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราข๓ รจังหวัด
พลังงานจังหวัด
ลำปาง
(ต่อ)
๗

สำนักงานที่ดิน
จังหวัดลำปาง

การอนุม ัต ิใ ห้อ อกหนัง สือ แสดงสิท ธิใ นที่ด ิน - ประมวลกฎหมายที่ดิน .
พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กรณีจำเป็น เป็นการเฉพาะราย
มาตรา ๔๘ ทวิ มาตรา ๔๙ ทวิ
- ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๔๓๒ ขอ ๗
- ประกาศ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.

๒. การสั่งให้พ นัก งาบเจ้าหน้าที่พ ิจ ารณาดำเนิน การ - ประมวลกฎหมายที่ดิน
ออกหนัง สือ แสดงสิท ธิใ นที่ด ิน กรณีเป็น ที่ด ิน ที่ม ี พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลัก ฐานเกี่ย วกับ ที่ด ิน ซึ่ง แสดงว่า ได้ส ิท ธิใ นที่ด ิน มาตรา ๔๙
มาโดยฃอบด้ว ยกฎหมาย และเป็น ที่ด ิน ที่ป รากฏว่า - กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓
มีอ าณาเขตติด ต่อ คาบเกี่ย ว หรือ อยู่ใ นเขตป่า สงวน พ.ศ. ๒๔๓๗ ออกตามความ
แห่งชาติ เขตอุท ยานแห่ง ชาติ เขตรัก ษาพัน ธุส ัต ว์ป ่า ในพระราขบัญญ้ติให้ใช้ประมวล
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะราย
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา - ประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ เท็จ จริง ประกอบการเพิก ถอนหรือ แก้ไ ขหนัง สือ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แสดงสิทธิในที่ดินหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มาตรา ๖๑
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปโดยคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบ - หนังสือกรมทีด่ ินที่
ด้วยกฎหมาย
มท ๐๔๑๔ร/ร ๑๔๒๗๙
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๖๔
๓.

๔. การพิจารณาให้ความเห็นขอบโครงการขุดลอก - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
แหล่ง นํ้า สาธารณประโยชน์ต ื้น เขิน และให้ค วาม ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอก
แหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ทต่ี ื้น
เห็น ชอบการ นำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ไ ด้จ ากการ
ขุดลอกไปเป็นประโยชน์ราชการหรือค่าจ้างเอกซน

เขิน พ.ศ. ๒๔๔๗ ข้อ ๔, ๖

๔. การแต่ง ตั้ง ผูม้ ีอ ำนาจหน้า ที่ใ นการสอบสวน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่
เกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์
ห่รือทางสาธารณประโยชน์
พ.ศ. ๒๔๓๙ ข้อ ๔

.-
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ผนวก ข ๗/®๖
ลำดับ

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.
อำนาจหน้าที่
๖. ลงนามในหนังสือราชการที่มคี วามสำคัญ และมีผล - หนังสือกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานที่ดิน
จังหวัดลำปาง ต่อ การพิจ ารณาวิน ิจ ฉัย ของทางราชการ เช่น งาน ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว
ส่วนราซการ
(ต่อ)

๘

สำนักงานสัสดี
จังหวัดลำปาง

ร้องเรียน ร้องทุกข์ การขอใช้และถอนสภาพที่ดินของรัฐ
การแก้ไข - เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นต้น

๑๓๓๗
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๔
- หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๔๐๑.๒(๒)/ว ๖๔๒๒
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๖๔

๑. การออกหนังสือ สำคัญ หรือ ใบสำคัญ ให้แก่ท หาร - บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กองหนุนร่วมกับสัสดีจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
การอันเกี่ยวกับพระราช่บัญญ้ติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๓๔
และ ขอ ๓๖
๒. การสั่งยกเว้นผ่อนผันเกี่ยวกับทหารกองเกินในการ - พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
เรียก และการตรวจเลือ กประจำปี มาตรา ๑๔(๒)(๕), พ.ศ.๒๔๙๗ ตามมาตรา ๑๓ ,
มาตรา ๒๗(๒) และจำหน่า ยการพ้น จากฐานะ ยกเว้น ๑๔ 1๒๗ (๒)
- กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
และหมดเหตุ ผ่อนผัน
มติคณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้อง
๓. การส่ง ยอดจำน วน ท ห ารกองเกิน ที่จ ะเรีย ก - บันทึกข้อตกลงระหว่าง
ประจำปีต่อผูบ้ ัญชาการมณฑลทหารบกหรือผูบ้ ังคับการ กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
จังหวัดทหารบก
การอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๖

๔. การแจ้ง จำนวนคน ที่เ ฉลี่ย เช้า กองประจำการ - บันทึกข้อตกลงระหว่าง
ต่อฝ่ายที่ฃอเรียก

๔. ก าร นำตัว คน ที่ต ้อ งส ่ง เช ้า ก อ งป ระจ ำก าร
และการนำตัวคนขึ้นทะเบียนกองประจำการ

กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
การอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๗
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหม กับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
การอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

0^

ผนวก จ ๘/©๖
ลำดับ

อำนาจหน้าที่

ล,วนราขการ
สำนักงานสัสดี
จังหวัดลำปาง
(ต่อ)

กฎหมาย ระฟ้ยบ คำลง มสิ ค?ม.
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๙

๖. การดำเนิน การเกี่ยวกับการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ - พระราชบัญญ้ติกำลังพลสำรอง
เพื่อ แกวิช าทหาร หรือ เพื่อ ทดลองความพรั่ง พร้อ ม พ.ศ.๒๔๕๘
ในการระดมพล รวมทั้งการผ่อนผันไม่ต้องเรียก หรือไม่ - ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการ
เรียกกำลังพลสำรองเช้ารับ
ต้องเช้ารับราชการ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๖๐
๗. สั่ง ผ่อ นผัน เป็น กรณีพ ิเศษแทนรัฐ มนตรีว ่า การ - พระราชบัญญ้ติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ และที่แก้!ชเพิ่มเติม
กระทรวงมหาดไทย
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที ๙๔๐/ ๒๔๑๗
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๔๑๗

๙

๑. ประกาศกำหนดเขตไรคระบาดสัตว์ และเขตสงสัย - พระราชบัญญ้ติโรคระบาดสัตว์
สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด ว่ามีโรคระบาด สัตว์ และการถอนประกาศกำหนดเขต พ.ศ. ๒๔๔๘
- กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
สำปาง
โรคระบาดสัตว์ และเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดสัตว์
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวช้อง

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาสัตว์ที่เป็นโรค - พระราชบัญญ้ติโรคระบาดสัตว์
ระบาด หรือ สัต ว์ หรือ ซากสัต ว์ท ี่เป็น พาหะของโรค พ.ศ.๒๔๙๙
- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
ระบาด
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวช้อง
๑๐

สำนักงาน
ออกหนัง สือ รับ รองให้บ ริษ ัท จำกัด ร้า นสหกรณ์ - ระเบียบการจำหน่ายช้าวสาร
พาณิชย์จังหวัด หน่วยงานชองทางราชการ หรือผูท้ ่ีท างจังหวัด คัด เลือ ก ขององค์การคลังสินค้าฯ
ลำปาง
ให้เป็น ตัว แทนไปขอซื้อ ช้า วสารนํ้า ตาล หรือ สิน ค้า - ประกาศ คำสั่งและมติ คณะรัฐมนตรี
ทีจ่ ำเป ็น ต่อ การครองชีพ ม าจำห น ่า ยช ่ว ยเห ล ือ
ที!่ ภี่ยวช้อง
ประซาซน ผู้บ ริโ ภคใบจัง หวัด แ ล ะวางระเบ ีย บ
ควบคุม ดูแ ลการ นำเช้า และจัด จำหน่า ยสิน ค้า ต่า งๆ
ดังกล่าว
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลำปาง

การอนุมติ ิให้ก่อหนี้ผูกพัน หรืออนุมติ ิจ่ายเงิน บำรุง - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ข อ งส ถ าน บ ริก ารส าธ ารณ สุฃ ที่เ ก ี่ย วก ับ ก ารซ ื้อ ด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการ
หรือ จ้างในวงเงิน ที่เกิน กว่า ที่ได้มอบอำนาจให้ห ัวหน้า ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๔๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส ่ว น ราช การ ผู้อ ำน ว ย ก าร โ ร งพ ย าบ าล สำปาง
- ประกาศ คำสั่ง
หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ย วช้อ ง^,
๑.

ผนวก ข ๙/ ๑๖
ลำดับ

อำนาจหน้าที่

ส่วนราชการ
สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลำปาง
(ต่อ)

๒. การพิจ ารณาอนุม ัต ิใ ห้ข ้า ราชการ ลูกจ้างประจำ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
และพนักงานราชการ ลาไปศึกษา แก อบรม ปฏิบัติการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ และการลงนามเป็นผู้รับ แก อบรม ปฏิบัติการวิจัย
สัญ ญาให้ข ้า ราชการ และลูก จ้า งประจำลาไปศึก ษา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕;๔๙ และที่แก้Iชเพิ่มเติม
แก อบรม ปฏิบัติการ่วิจัย ณ ต่างประเทศ
- ระเบียบว่าด้วยการจ่าย,ค่าจ้าง
ลูกจ้างของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ท ๔๓๓/ ๒๔๔๔
ลงวันที่ ๓0 เมษายน ๒๔๔๔
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ
๓.

๑๒

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.

สำนักงาน
๑. การสั่งให้ผู้ฃอรับเด็กเป็น บุตรบุญ ธรรม นำเด็กไป
พัฒนาสังคม ทดลองเลี้ยงดู
และความมนคง
ของมนุษย์
จังหวัดลำปาง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอบุม้ต๊ให้เดินทาง
ไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญ้ติการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๔๒๒
และที่แก้!ชเพิ่มเติม มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘

๒. ในระหว่างการทดลองเลี้ยงดู มีอำนาจในการแจ้ง - กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
ให้ผ ู้ฃ อรับ เด็ก เป็น บุต รบุญ ธรรม มอบเด็ก คืน ยกเลิก (พ.ศ. ๒๔๔๓) ออกตามความใน
คำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม มีคำสั่งให้เลิกการทดลอง พระราชบัญณูติการรับเด็ก
เลี้ยงดู แล้วแต่กรณี
เป็น บุต รบุญ ธรรม พ.ศ. ๒๔๒๒
- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การอนุญาตให้ส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์ ไปเข้ารับ
การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

พระบัญญ้ติปรามการค้าประเวณี
พ.ศ.๒๔๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
และมติคณะรัธมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การออกบัตรประจำตัวพนักงานประกันสังคม

- ข้อบังคับคณะกรรมการ ประกันสังคม
ว ่า ด ้ว ยก าร บ ริห ารพ น ัก งาน
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๖๒
^

๓.

๑๓

สำนักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดลำปาง

๑.
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ผนวก ‘ข ๑๑/ ๑๖
ลำดับ
๑๔

อำนาจหน้าที่

ส่วนราชการ
สำนักงาน
ป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดสำปาง

๑. การลงนามในวุฒ ิบ ัตร

อปพร.

กฎหมาย ระเ'ปียบ คำที,่ ง มสิ ครม.

อปพร. และบัตรประจำตัว - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๔๓

๒. การขอใช้ห รือ จัดหาที่ดิน ในเขตปาไม้และเขตปา - พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.
๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สงวนแห่งขาติ
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.๒๔๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจัด ช้า ราขการเช้า พัก อาศัย ในที่พ ัก ของทาง - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
จัดช้าราชการเช้าพักอาศัยในที่พัก
ราขการ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๖๐
๓.

๔. การดำเนิน การด้า นทะเบีย นเครื่อ งจัก รกลและ - พระราชบัญญัติรถยนต์
ยานพาหนะที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ขอบของสำนัก งาน พ.ศ. ๒๔๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการชนส่งทางบก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. การทำลายหนังสือราชการ

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖. การตรวจสอบและรับ รองความถูก ต้อ งในใบขอ - พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ
แก่ไขข้อ มูล สมาชิก กองทุน บำเหน็จบำนาญช้าราชการ บำนาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กบข.)
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเป็น
สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ช้าราชการ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๔๓๙

๗, การลงนามในแบบแจ้ง การประสบอัน ตราย - พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจ็บปวย หรือสญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่ ๒๓๐/ ๒๔๖๔
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๖๔
๑๖

สำนักงาน
สถิติจังหวัด
ลำปาง

๑. ดำเนิน การเกี่ยวกับ การขอจัด ตั้งศูน ย์ด ิจ ิท ัล ซุม ซม - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
ใหม่ (กรณีได้รับงบประมาณจัดตั้งเพิ่มเติม)
๒. อนุมัติให้ศูนย์การเรียนรู้ 1(1ป/ศูนย์ดิจิทัล'ชุมชน

ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ ๗๔I ๒๔๖๐

ผนวก ข ๑๒/®๖
ลำดับ

๑๗

( 9 )^ 9

ส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเปียบ ค่าดัง มติ กรม.

สำนักงาน
สถิติจังหวัด
ลำปาง
(ต่อ)

เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ การขอย้ายสถานที่ตั้งศูนย์ฯ
๒.๒ การขอจัดตั้งศูนย์ใหม่ โดยรับโอนจากศูนย์ฯ
ที่ส่งคืนภายในจังหวัด
๒.๓ ปิดชั่วคราว
๓. ลงนาม ^10ข กับ หน่ว ยงาน/ชุม ซนที่จ ัด ตั้ง ศูน ย์
การเรีย น รู 107/ศูนย์ดิจิทัลชุมขน ในเรื่อ งที่ห น่ว ยงาน/
ชุม ซนจะนำ เ/เอบ ไปใซ้ป ระกอบในการจัด สรร
งบประมาณของหน่ว ยงาน/ชุม ซน เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ ่า ย
ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ยั่งยืน
๔. แต่งตั้งคณะทำงานจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
๔.๑ นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๔.๒ การใช้ป ระโยชน์ศูน ย์ก ารเรียนรู้ 107 ชุมซน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมซนเซิงบูรณาการ

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๐
ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวช้อง

สำนักงาน
ทรัพยากร
ธรรมซาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดลำปาง

การสั่ง การ การอนุญ าต การอนุม ัต ิ การปฏิบ ัต ิ - พระราซบัญญัติป่าไม้
ราชการหรือ การดำเนิน การอื่น ใด การปฏิบ ัต ิราซการ พ.ศ. ๒๔๘๔

หรือ การตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ประกาศ คำสั่ง และที่แกํไขเพิ่มเติม
มติห รือ สั่ง การที่เกี่ย วช้อ งกับ สำนัก งานทรัพ ยากร - พระราซบัญญัติป่าสงวนแห่งซาติ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๐๗
ธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
- พระราซบัญญัติสวนป่า1
ยกเว้น
กฎหมาย กำหนดห้ามเรื่องมอบอำนาจไว้ งานนโยบาย และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สำคัญ กฎหมายกำหนดเรื่องมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น
พ.ศ. ๒๔๓๔ พ.ศ. ๒๔๔๘
- พระราซบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
(อำนาจเฉพาะตำแหน่งผัว,าราซการจังหวัดเท่านั้น)
พ.ศ. ๒๔๔๔
- กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
- ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ
คำสั่ง และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวช้องกับสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมซาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกจังหวัด

สถาบันพัฒนา
๑. การพิจารณาอนุญ าตและออกใบอนุญ าต สำหรับ - คำสั่งที่ ๙๔๒/ ๒๔๔๖
ติมือแรงงาน การทดสอบติมือคนหางาน
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๖
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวช้อง
ภาค ๑๐ ลำปาง
๒. การต่อ อายุใ บอนุญ าตและการอนุญ าตให้ต ่อ อายุ
ใบอนุญาตสำหรับการทดสอบติมือคนหางาน
การออกใบแทนใบอนุญาตกรณีสูญหาย ถูกทำลาย
หรือขำรุดในสาระสำคัญ
๓.

ผนวก ข ©ส!/©๖
ลำดับ

ส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มหิ ครม.

สถาบันพัฒนา
๔. ดำเนินการหรือสั่งให้ดำเนินสั่งให้ดำเนินการสืบสวน - คำสั่งกรมพัฒนาแมีอแรงงาบ
‘ฝิมือแรงงาน หรือพิจารณาในเบื้องต้น เมื่อ มีการกล่าวหาหรือมีก รณี ท ๙๖๒/ ๒๔๖๔
ภาค ๑๐ ลำปาง เป็น ที่ส งสัย ว่า ข้า ราชการในสัง กัด กรมพัฒ นา'ฝืม ีอ เรือ่ ง มอบอำนาจด้านการ
(ต่อ)
แรงงานทีป่ ฏิบัติราชการในจังหวัด กระทำผิดวิน ัยอย่าง บริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการ
ไม่ร้ายแรง และสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งสั่ง จังหวัด
ยุติเรื่อ งหรือ สั่งลงโทษตามควรแต่ก รณี หรือสั่งลงโทษ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๖๔
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อได้แจ้งข้อกล่าวหา
สรุปพยานหลักฐานและรับพิงคำซี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
๔. ดำเนิน การหรือ สั่ง ให้ด ำเนิน สั่ง ให้ด ำเนิน การ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น เมื่อมีการกล่าวหาหรือ
มีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝืมีอ
แรงงานที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด กระทำผิดวิน ัยอย่าง
ร้า ยแรง และสั่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวิน ัย อย่าง
ร้ายแรง รวมทั้งสั่งยุติเรื่องหรือสั่งลงโทษตามที่กฎหมาย
กำหนด กรณีเห็นว่าข้าราชการในสังกัดกรมพัฒ นาแมีอ
แรงงานที่ป ฏิบ ัติราชการในจังหวัดกระทำความผิดวิน ัย
อย่างรายแรง ให้ล่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม พิจ ารณา และ
เมื่อ อ.ก.พ. กรม มีมติเป็นประการใดให้สั่งหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามนั้น
๖. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหรือ สั่งการให้ม ี
การสอบสวน เมื่อ มีก รณีก ล่า วหาว่า ลูก จ้า งประจำใน
สังกัดกรมพัฒนาแมีอแรงงานที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด
กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง รวมทั้งสั่งยุติเรื่องหรือสั่ง
ลงโทษตามควรแต่กรณี
๗. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดำเนินการทาง
วินัยกรณีความผิดที่ปรากฏซัดแจ้งเมื่อมีกรณีกล่าวหาว่า
ลูกจ้างประจำในสังกัดกรมพัฒ นา‘ผิมือแรงงานที่ปฏิบัติ
ราชการใบจังหวัดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งสั่ง
ยุติเรื่องหรือสั่งลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี
๘. สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก ่อน
เพื่อรอพิงผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดี
กรณีข ้าราชการหรือ ลูก จ้างประจำในสัง กัด กรมพัฒ นา
ผิเมือแรงงาบ ที่ป ฏิบ ัต ิราชการในจังหวัด ถูก กล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือ ถูก ฟ้อ งคดีอ าญา หรือ ต้อ งหาว่า กระทำผิด อาญา
เว้น แต่เป็น ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิด

ผนวก ข ©๔/ ๑๖
ลำดับ

กฎหมาย ระเบียบ สัง่ มติ ครม.

อำนาจหน้าที่

ส่วนราชการ

ค ำ

สถาบันพัฒนา ลหุโทษ แล้วแต่กรณี'
มือแรงงาน
๙. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหรือ สั่งการให้ม ี
ภาค ๑๐ ลำปาง
การสอบสวนให้ได้ค วามจริงและยุต ิธ รรมเมื่อ มีก รณีท ี่
(ต่อ)
ปรากฏว่า พนัก งานราชการในสัง กัด กรมพัฒ นา!)มือ
แรงงานที่ป ฏิบ ัต ิร าชการในจัง หวัด กระทำผิด วิน ัยไม่
ร้า ยแรง รวมทั้ง สั่ง ยุต ิเรื่อ งหรือ สั่ง ลงโทษตามควรแต่
กรณีให้เหมาะสมกับความผิด โดยกำหนดให้การกระทำ
ความผิด วิน ัย ไม่ร ้า ยแรงตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบีย บ
ช้าราชการพลเรือ น ถือเป็น การกระทำความผิดวิน ัยไม่
ร้ายแรงของพนัก งานราชการในสังกัดกรมพัฒ นา!!เมือ
แรงงาน
! )

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนิน การ
ทางวิน ัย อย่า งร้ายแรง เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการใน
สังกัดกรมพัฒนา!!เมือแรงงานที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด
ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งสั่งยุติ
เรื่องหรือสั่งลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด
๑๑. แต่ง ตั้ง ช้า ราชการในสัง กัด กรมพัฒ นา!!เมือ
แรงงานเป็น ผู้ร ัก ษาราชการแทน อ ำนวยการสถาบัน
พัฒ นา!!เมือ แรงงาน ในกรณ ีไ ม่ ด ำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา!!เมือแรงงาน หรือ แต่'ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
ผ

ู้

ม

ืผ

ู้

ม

ี

๑๒. สั่งให้ช้าราชการในสังกัดกรมพัฒนา!)มือแรงงาน
รัก ษ าราชการใน ตำแห น ่ง อ ำนวยการ ในกรณ ี
ตำแหน่งนั้นว่างลง หรือ ดำรงตำแหน่งนั้นไม่สามารถ
ปฏิบ หน้าที่ราชการได้
ผ

ผ

ต

ู้

ท

ี่

ู้

ิ

๑๓. พิจ ารณ าอนุม ัต ิก ารเดิน ทางไปราชการใน
ราชอาณาจัก รชองผู้อ ำนวยการสถาบัน พัฒ นา!)มือ
แรงงาน รวมถืงผู้ร ัก ษาราชการแทนหรือ รักษาการใน
ตำแหน่ง อ ำนวยการ ในกรณี ไม่มืผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
หรือมืแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ผ

ผ

ู้

ท

ู้

ี่

๑๔. พิจ ารณาอนุญ าตให้ช ้า ราชการ ลูกจ้างประจำ
หรือพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนา!)มือแรงงานที,
ปฏิบัติราชการในจังหวัด ลาปวย ลากิจส่วนตัว ลาคลอด

.—

8

0

๔

ผนวก ข ๑๕/ ๑๖
คำดับ

ส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่

สถาบันพัฒนา บุตรหรือลาพักผ่อน ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดี
แมือแรงงาน
ภาค ๑๐ ลำปาง
(ต่อ)
๑๙

นิคมสร้าง
ตนเองกิ่วลม
จังหวัดลำปาง

กฎหมาย ระเปียบ คำสัง่ มติ ครม.
-

๑. อนุญ าตให้ส มาชิก นิค มเข้า ทำประโยชน์ใ นที่ด ิน - พระราชบัญญัติจัดที่ดิน
ของนิค มตามกำลังแห่งครอบครัว ของสมาชิก นิค มนั้น เพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๔๑๑
และทีแ่ ล้ไขเพิ่มเติม
แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่
๒. อนุญ าตให้ส มาชิก นิค มที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้เข้าทำ
ประโยชน์ใช้ที่ดิน เพื่อทำการอย่างอื่นด้วย นอกจากเพื่อทำ
การเกษตรกรรม
๓. มีคำสั่ง'ให้ผู้ไม่มีสิทธิครอบครอง หรืออาศัยในที่ดิน
ภายในเขตของนิคม โดยชอบด้วยกฎหมาย รื้อถอนขนย้าย
สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอื่นออกจากนิคมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
๔. ผ่อนผันขยายเวลาทำประโยชน์ให้สมาชิกนิคมต่อไป
ได้อีกคราวละหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี กรณีที่สมาชิกนิคม
ที่ได้รับมอบที่ดินแล้วจัดทำที่ดินให้เกิดประโยชน์ไม่แล้ว
เสร็จ ภายในห้าปีนับแต่วันที่อพยพครอบครัวเข้าอยู่ประจำ
ในที่ดิน
๔. สั่งให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองออกจากนิคมสร้างตนเอง
ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
๖. พิจ ารณาดำเนิน การเกี่ยวกับ ที่ด ิน ตามควรแก่ก รณี
เพื่อประโยชน์แก่ผู้เยาว์ที่เป็นทายาทโดยธรรมของสมาชิก
นิคม
๗. พิจ ารณาดำเนิน การตามควรแก่ก รณีเกี่ย วกับ ที่ด ิน
ในกรณีท ี่ส มาชิก นิค มสร้างตนเองกลายเป็น ผู้ว ิก ลจริต
หรือมืจิตฟ้นเพิอนไม่สมประกอบ

- คำสั่งกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ที่ ๑๓๙๔/๒๔๖๓
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓

ผนวก ข ©๖/©๖
ลำดับ

ส่วนราชการ

๒๐

สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ลำปาง เขต ๑

๒๑

สำนักงาน
- การสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบ ัต ิราชการ - พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระพุทธศาสนา หรือ การดำเนิน การอื่น อัน เนิน การปฏิบ ัต ิร าขการตาม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จังหวัดลำปาง กฎหมาย กฎ ระเบีย บ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือ - กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง
สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด การรวม การย้าย และการยุบ
ลำปาง
เลิกวัด การขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยกวัดร้าง
ขึ้นเนินวัดมีพระภิกษุอยูจ่ ำ
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
- คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ ๒๖๗๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๑ มน,าคม ๒๕๖๒
- กฎกระทรวง การดูแลริกษา
และจัดการศาสบสมบัติชองวัด
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒

สำนักงาน
แรงงานจังหวัด
ลำปาง

อำนาจหน้าที่
การโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.
- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบว่าด้วยการโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณา
การและงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรระหว่างหน่วยรับ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การอนุม ัต ิ แผนงาน โครงการแก้ไ ขบีญ หาความ - ระเบียบกระทรวงแรงงาน
เดือดร้อนด้านอาชีพ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไข
บีญหาความเดือดร้อนด้าน
อาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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