ผนวก ค.
การมอบอำนาจให้ห วั หน้าส่วนราชการ (ทุก ส่วนราชการ) ปฏิน ต้ ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัด ลำปาง
เกีย่ วกับ การสัง่ การ การอนุญ าต การอบุมต้ ิ การปฏิบ ตั ริ าชการหรือ การดำเนิน การอืน่ ใด
แนบท้ายดำสัง่ จังหวัด ลำปาง ที่
V /๒๔๖๔ ลงวันที่ ? ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ภารกิจทีม่ อบ
๑

ด้านการ
บริห ารงาน
บุคคล^
(รวมทัง้ กรณี
ทีผ่ 'ู้ ว่าราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/'กรม)

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.

๑.๑ การประเมิน บุค คลและผลงาน เพื่อ เลื่อ นให้ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับ ข้าราชการประเภททั่วไป พลเรือน พ.ศ. ๒๔๕๑
ตั้ง แต่ร ะดับ ชำนาญงานลงมา และประเภทวิช าการ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งแต่ระดับชำนาญการลงมา
การประเมิน เพื่อ ปรับ ระดับ ชั้น งานหรือ เปลี่ยน - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ
ตำแหน่ง ของลูก จ้า งประจำ (กรณีก ระทรวง/กรม
ต้น สัง กัด มอบอำนาจให้ผ ู้ว ่า ราชการจัง หวัด ปฏิบ ัต ิ พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แกัไขเพิ่มเติม
ราชการแทน)
๑.๒

การบริห ารงานบุค คลชองพนัก งานราชการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ในทุก กรณี ทุกชั้นตอน ทุก กระบวนการที่เมิน อำนาจ ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
ของผู้ว ่าราชการจังหวัด รวมถึงกรณีที,หัวหน้าราชการ และที่แกไชเพิ่มเติม
บริห ารส่วนกลางต้น สังกัด มอบอำนาจให้ผู้ว ่า ราชการ - ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการที่เกี่ยวชอง
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ยกเว้น การสรรหาและเลือ กสรรและการดำเนิน การ
ทางวิน ยั พนัก งานราชกา^
๑. ๓

การบริห ารงานบุค คลชองลูก จ้า งชั่ว คราว - ระเบียบพนักงานกองทุน
พนัก งานกองทุน หริอ พนัก งานอนๆเซ่น พนัก งาน หรือระเบียบพนักงาน ข้อบังคับ
กองทุน การปฏิร ูป ที่ด ิน เพื่อ เกษตรกรรม พนัก งาน คณะกรรมการบริหารกองทุน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พนักงานกองทุน หรือคำสั่งอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุ พนักงานประกันสังคม พนักงานสาธารณสุข
เมิน ต้น ในทุก กรณี ทุกชั้นตอน และทุก กระบวนการ
ทีเ่ มิน อำนาจชอง ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด รวมถึง กรณี
ที่ห้วหนัาราชการบริหารส่วนกลางต้นสังกัดมอบอำนาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ยกเว้น การสรรหาและการคัด เลือ กลูก จ้างชัว่ คราว '
และพนักงานกองทุน หรือพนักงานจ้าง
๑ .๔

การลงนามในหนังสือส่งตัวหรือรับ รายงานตัว - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ข้า ราชการประเภททั่ว ไปตั้ง แต่ร ะดับ อาวุโ สลงมา พลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑
ป ร ะ เภ ท วิช าก ารต ั้ง แ ต ่ร ะ ด ับ ช ำน าญ ก ารล งม า และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือลูกจ้างประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๔๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม /
๑.๕

ผนวก ค ๒/๗
ลำดับ ภารกิจทีมอบ
ด้านการ
บริห ารงาน
บุคคล
(รวมทัง้ กรณี
ทีผู้'ว่าราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
(ต่อ)

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.
อำนาจหน้าที
๑.๖ การอนุญ าตการลาทุก ประเภทของข้า ราชการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาชองข้าราชการ
ลูก จ้า งประจำ ลูก จ้า งชั่ว คราว พนัก งานราชการ
พนัก งานกองทุน และพนัก งานอื่น ๆ ของรัฐในสังกัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก็ไชเพิ่มเติม
รวมทั้งการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศในระหว่าง - ประกาศคณะกรรมการบริหาร
การลาตามระเบีย บฯ หรือในวัน หยุดราชการ ยกเว้น พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ
ประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก.พ.๗ ชองข้าราชการ - หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที สร ๐๒๐๗/ว ๒๘
ลูกจ้างประจำ พนัก งานราชการในสัง กัด และการลง
นามรับ รองความถูก ต้อ งชองรายการในสมุด ประวัต ิ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๐
ก.พ .๗ อายุร าชการ และวัน ทวีค ูณ กรณีป ระกาศ และทีแ่ ก้!ขเพิ่มเติม
ใช้ก ฎอัย การศึก ยกเว้น หัว หน้า ส่ว นราชการ รวมทั้ง - พระราชบัญญติบำเหน็จบำนาญ
การลงนามรับรองในเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
รับรองการเป็นข้าราชการ
และทีแ่ ก้!ชเพิ่มเติม
๑.๗ การลงนามในสมุดประวัติ

๑.๘ การลงนามในหนัง สือ /แบบแจ้ง ผลการเลื่อ น

- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
เงิน เดือนของข้าราชการในสังกัด ตามแบบ/ตัว อย่า งที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗
สำนักงาน ก.พ.กำหนด

๒

ด้านการ
วิน จิ ฉัยสัง่ การ
(รวมทัง้ กรณี
ทีผวู าิ ราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)

๒.๑ การอนุญ าตการเดิน ทางใปราชการ รวมทั้งการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุญ าตออกนอกเขตจังหวัด และการอนุม ัต ิค ่าใช้จ ่าย ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
ใ น ก า ร เด ิน ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ช อ ง ข ้า ร า ช ก า ร ไปราชการและการจัดการประขุม
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และ ชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
พนักงานอื่นๆชองรัฐในสังกัด ยกเว้น การไปราชการ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ต่างประเทศ,
- ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การดำเนิน การเกี่ย วกับ ยานพาหนะและขนส่ง - พระราชบัญญ้ติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ชองส่วนราชการในสังกัด
และที่แก้!ชเพิ่มเติม
๒.๓ การจัดทำประกันภัยรถราชการ

- หนังสือกรมบัญชีกลาง
ท กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘

๒.๔ การสั่ง การ การอนุญ าต การอนุม ัต ิ ในการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

^

(V

ผนวก ค ๓/๗
ลำดับ ภารกิจทีมอบ
ด้านการ
วิน จิ ฉัยสัง่ การ
(รวมทัง้ กรณี
ทีผ,ู้ วา่ ราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/,กรม)
(ต่อ)

อำนาจหน้าที

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ดรม.

รถราชการ และการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงรถราชการ

และที่แก้ไขเพมเติม

เว้น แต่ก รณีป ลัด กระทรวงสาธารณสุข ระบุใ ห้ม อบ
อำนาจในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การขอใช้ท ี่ด ิน ในเขตป่า สงวนแห่ง ชาติ ตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
(๒) การขอใช้หรือขอเช้าทำประโยซน่ในเขตพื้นที่ป่า
ไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(๓) การขอใช้หรือขอถอนสภาพที่ดินอันเปีนสาธารณ
สมบิติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
(๔) การขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
(๔) การขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง
(๖) การขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
(๗) การขอใช้ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา
ผ ู้ว ่า ราข ก ารจัง ห วัด เห ็น ส ม ค วรม อ บ อ ำน าจให ้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดป่ฏิบิติราชการแทนได้

คำส ั่ง ส ำน ัก งาน ป ลัด กระท รวง
สาธารณสุข ที่ ๒๗อ๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓

๒.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สิน - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้'บริจาค,ให้'ทางราชการ
พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๖ การอนุมัติให้ช้าราขการ ลูกจ้างประจำพนักงาน
ราขการ พนัก งานกองทุน หรือพนักงานอื่นๆ ของรัฐ
ใน ส ัง ก ัด อ ย ู่ป ฏ ิบ ัต ิง า น บ อ ก เว ล า ร า ช ก า ร
และอนุม ัต ิให้เบิก จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอก
เวลาราชการ ได้ต ามสิท ธิ ภายในวงเงิน ที่ไ ด้ร ับ การ
จัดสรร

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบ ัต ิง านนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้1ฃเพิ่มเติม

๒.๗ การรับ รองสิท ธิแ ละอนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยเงิน - ระเบียบกระทรวงการคลัง
สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล การศึก ษาของ ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน สวัส ดิก าร
บุต ร ก าร ข ่ว ย เห ล ือ บ ุต ร ข อ ง ช ้า ร า ช ก าร แ ล ะ เกีย่ วกับการรักษาพยาบาล่
ลกจ้างประจำในสังกัด
พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยเงิน สวัส ดิก าร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๔๔๑ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๒.๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ย วกับ การเข่า บ้า น การรับ รองสิท ธิก ารเบิก จ่ายเงิน

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกั

ษ'

ผนวก ค ๔!๗
ลำดืบ

ภารกิจทีม่ อบ

อำนาจหฟ้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.

ค่า เข่าบ้า นของข้าราชการ และการอนุม ัต ิจ ่ายเงิน ตาม การเบิกจ่ายเงิน ค่าเข่าบ้านข้าราชการ
ด้านการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้!ชเพิ่มเติม
วิน จิ ฉัยสัง่ การ คำขอรับเงินค่าเข่าบ้านของข้าราชการในสังกัด
(รวมทัง้ กรณี
๒.๙ การจัด ข้าราชการเข้า พัก อาศัย ในที่พ ัก ของทาง - หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการจัด
ที่ผู้'ว่าราชการ
ข้าราชการเข้าพัก อาศัย ในที่พ ัก ของ
ราชการ
จังหวัดได้รบั
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
๒.๑๐ การดำเนิน การความรับ ผิด ทางละเมิด ของ - พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
(ต่อ)
ละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนัก งานราชการ พนักงาน
กองทุน หรือ พนัก งานอื่น ๆชองรัฐ ในสัง กัด ที่อ ยู่ใ น และที่แกํไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริ
อำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบ ัติเกี่ยวกับ
ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้าหนัาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกํไขเพิ่มเติม
๒.๑๑ การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการเก็บ และทำลาย - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หนังสือ และอนุมัติให้ทำลายหนังสือชองส่วนราชการ
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกํไขเพิ่มเติม
๒.๑๒ การอนุม ัต ิเบิก ค่า ใช้จ ่า ยในการเดิน ทางไป - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายฺ
ราชการตามที่จ่ายจริงให้แก,ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในการเดินทางไปราชการ
และพนัก งานราชการในสัง กัด แต่ไ ม่เกิน อัต ราตาม พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม
ระเบีย บที่ก ระทรวงการคลัง กำหนด (ยกเว้น การไป - ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
ราชการต่างประเทศ)
การเบิก ค่า ใช้จ ่า ยในการเดิน ทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก็ไขเพิ่มเติม
๒.๑๓ การอนุม ัต ิใ ห้จ ่า ยเงิน เดือ นข้า ราชการหรือ - พระราขกฤษฎีก าการจ่า ยเงิน เดือ น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำระหว่างลาป่วยแก่ผู้ได้รับอันตราย เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงิน อื่น
หรือ ป่วยเจ็บ เพราะเหตุป ฏิบ ้ต ราชการ ต่อไปอีกไม่เกิน ใน ลัก ษณ ะเดีย วกัน พ .ศ .๒๕๓๕
๖๐ วันทำการ หลังจากที่ได้ลาป่วยและได้รับเงินเดือน/ มาตรา ๒๗ และที่แก้!ชเพิ่มเติม
ค่าจ้างระหว่างลามาแล้ว ๖๐ วันทำการ
- ระเบียบว่าด้ว ยการจ่ายค่าจ้างลูก จ้าง
ข อ งส ่ว น ราช ก าร พ .ศ. ๒๕๒๖
ข้อ ๒๐ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๒.๑๔ การลงนามในแบบขอรับ เบี้ย หวัด บำนาญ - พระราชบัญ ญัต ิบ ำเหน็จ บำนาญ
บ้า เหนัจ พ ิเ ศษ บำเหน็จ ดารงซพหรือ เงิน ทดแทน ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ข้า ราชการวิส ามัญ ออกจากราชการของผู้ร ับ สิท ธ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ใน ส่วนราชการชองตน (แบบ ๕๓๐๐) และแบบขอรับ - พระราชบัญ ญ ัต ิก องทุน บำเหน็จ
บำเหน็จ ปกติ บำเหน็จ รายเดือ น บำเหน็จ พิเศษและ บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 0^ ,

ผนวก ค ๕/๗
ลำคับ

ภารกิจทีมอบ
ด้านการ
วิน จิ ฉัยสัง่ การ
(รวมทัง้ กรณี
ทีผวู าิ ราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
(ต่อ)

กฎหมาย ระเบียบ ลำสัง่ มติ ครม.

อำนาจหน้าที

หรือ บำเหน็จ พิเศษรายเดือ นลูก จ้า ง (แบบ ๕๓๑๓) และที่แก้!.ชเพิ่มเติม
หรือแบบขอรับ เงิน ที่ม ีล ักษณะเดียวกัน ของข้าราชการ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
หรือลูกจ้างประจำ หรือ การขอรับ เงิน กองทุน สำรอง ขอรับ และการจ่า ยบำเหน็จ บำนาญ
ข้า ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๑๖
เลี้ยงชีพของลูกจ้างประจำ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ย
บำเหน็จ ลูก จ้า ง พ.ศ.๒๕๑๙ ข้อ ๒๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ ระราช บ ัญ ญ ัต ิก อ งท ุน ส ำรอ ง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๒.๑๕ การอนุม ัต ิโ ครงการห รือ ห ลัก สูต รการ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ผีเกอบรม ประชุม สัมมนาที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแกอบรม
จัด ร่ว มกับ หน่ว ยงานอื่น การจัด งานตามแผนงาน การจัดงานและการประชุม
โครงการตามภารกิจ ปกติ หรือ ตามนโยบายของทาง ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ราชการ การอน ุม ัต ิใ ห ้ด ำเน ิน การตามโครงการ และที่แก้!ชเพิ่มเติม
/ห ล ัก ส ูต ร ก าร แ ก อ บ ร ม ประชุม สัม มนา ที่ม ี - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้า ราชการ/ลูก จ้า ง/พนัก งานราชการ ต่างกระทรวง ว่าด้วยการอนุมติให้เดินทาง
กรม หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม และการอนุมัติให้เบิก ไปราชการและการจัดการประชุม
ค่า ใช้จ ่า ยในการแกอบรม การจัด งาน จากวงเงิน ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นลังกัด
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ม ต ิค ณ ะ ร ัฐ ม น ต ร ี ก ฎ •ระเบ ีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๖ ก ารอ น ุม ัต ิเ บ ิก ค ่า ใช ้จ ่า ยต ่า งๆ เกี่ย วกับ - ระเบียบกฎกระทรวงการคลัง
การบริหารงานของส่วนราชการ ตามความจำเป็นเหมาะสม ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
และประหยัด ตามที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ บริหารงานชองส่วนราชการ
จากหน่วยงานต้นสังกัด
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
๒.๑๗ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นกรรมการเก็บ - ระเบียบกฎกระทรวงการคลัง
รักษาเงินชองส่งราชการ และการปฏิบัติงานที่กำหนดให้เป็น ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
อำนาจของหัวหน้าส่วนการ ตามระเบียบกฎกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกํบ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะกรณีที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้!ชเพิ่มเติม
เป็นอำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัด และกรณีที่หัวหน้าส่วน
ราชการตามระเบิยบนี้ไต้มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบํติราชการแทน
-

-

.-

— — -

1& ะ

ผนวก ค ๖/๗
ลำดับ ภารกิจทีมอบ
ด้านการ
วิน จิ ฉัยสัง่ การ
(รวมทัง้ กรณี
ทีผ'ู้ ว่าราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
(ต่อ)

อำนาจหน้าที
๒.๑๘ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิห น้าที่
เป็นผู้ใช้'งาน'โนระบบ .((1๐๓เวลกV ชร6โ) เฉพาะกรณี
ท ี่เ ป ็น อ ำน าจขอ งผู้ว ่า ราช การจัง ห วัด และกรณี
ที่ห ัว หน้า ราขการเจ้า ของงบประมาณ ไต้ม อบหมาย
อำนาจให้ผู้ว่าราขการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
๒.๑๙ งานที่ต ้อ งปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย ระเบีย บ
หรือ คำสั่ง ของทางราขการอัน เป็น ระเบีย บภายใน
ของส่ว นราชการต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ และ
เป็นงานที่ไม่มีบีญหาต้องวินิจฉัยสั่งการ
๒.๒๐ งานที่เกี่ย วกับ การติด ต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
สถิต ิห รือ รายละเอีย ดต่า งๆ ซึ่ง ส่ว นราชการอื่น ๆ
ขอความร่ว มมือ มาหรือ ต้น สัง กัด ขอทราบข้อ เท็จ จริง
ถ้าเรื่องดังกล่าวมืบีญ หาที่จะต้องวินิจฉัยสั่งการให้สรุป
ข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
๒.๒๑ งานที่ผ ู้ว ่า ราขการจัง หวัด วิน ิจ ฉัย สั่ง การแล้ว
ซึ่ง จำเป็น ต้อ งแจ้ง อำเภอ ส่วนราชการอื่น ในจัง หวัด
ที่มิใช่งานนโยบายไปยัง กรม กระทรวง หรือหน่วยงาบ
ที่มืฐานะเทียบเท่ากรม หรือกระทรวง และเป็นกรณีที่
ไม่ม ืบ ีญ ห าท ี่จ ะต้อ งพ ิจ ารณ าถึง ตัว บ ท กฎห มาย
หรือนโยบาย
๒.๒๒ กำกับ ดูแ ลเกี่ย วกับ การจัด ท่าแผนยุท ธศาสตร์
การพัฒ นาจัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด แผนพัฒ นาเฉพาะกิจ
ต่า งๆ ในส่ว นที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทั้ง การขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตร์สำคัญๆไปสู่การปฏิบีติ
๒.๒๓ การแจ้ง เวีย นหนัง สือ กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับของกรม กระทรวงต้นสังกัด ให้ส่วนราชการ
และห น ่ว ยงาน ของรัฐ ท ี่เ กี่ย วข้อ งเพ ื่อ ท ราบ และ
ถือปฏิบัติ (ในเรื่องทั่วไปซึ่งไม่ใช่งานนโยบายสำคัญ
เรื่อ งข้อ สั่ง การ เรื่อ งการบริห ารงานบุค คล เรื่อ ง
งบประมาณ ต้อ งเป็น อำนาจของผู้ว ่า ราชการจัง หวัด
หรือ รองผู้ว ่าราชการจัง หวัด ที่ก ำกับ ดูแ ลส่ว นราชการ
นั้น)

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.
หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนทีสุด ที กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๐๙
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๔๙
หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๗๘
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐

ผนวก ค ๗/๗
ลำดับ ภารกิจทีมอบ

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียน คำสัง่ มด ดรม.

๒.๒๔ การลงนามในงบเดือ นเกี่ยวกับ การเงิน หรือ
ด้านการ
วิน จิ ฉัยสัง่ การ รายงานประจำต่า งๆที่ต ้อ งรายงานต่อ ส่ว นราซการ
(รวมทัง้ กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ทีผ่ 'ู้ ว่าราชการ
จังหวัดได้รบั
มอบอำนาจจาก
กระทรวง/กรม)
(ต่อ)

^ฟ

