ผนวก ฉ.
การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใด
แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ (^ * ^ / / ๒๔๖๔ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๔๖๔
ลำดับ

ส่วนราชการ

๑

นายอำเภอ
ทุกอำเภอ

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ ดำสัง่ มติ ศรม.

ก า ร อ น ุญ า ต ก า ร ล า ข อ ง ข ้า ร า ช ก า ร - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของช้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนัก งานราชการที่ป ฏิบ ัติห น้าที่
ในเขตอำเภอชองทุกส่วนราชการในส่วนที่เป็นอำนาจ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
ของผู้ว ่า ราชการจัง หวัด ยกเว้น การเดิน ทางไป
๑.

ต่างประเทศในระหว่างวัน ลาตามระเบียบฯ และ
หรือวันหยุดราชการ
๒. การอนุญ าต การอนุมัติให้ใช้รถยนต์ชองทาง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชการชองหน่ว ยงาน ออกนอกที่ต ั้ง สำนัก งาน ว่าด้วยการใช้รถราชการ
ออกน อกเขตจัง ห วัด ห รือ การใช้ข ้า มคืน ของ พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกส่วนราชการในอำเภอ
การอนุญาต การอนุมัติ การเดินทางไปราชการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การแ ก อบรม การประชุม /สัม มนา/ศึก ษาดูง าน ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
รวมทั้งการอนุญ าตออกนอกเขตอำเภอและจังหวัด ไปราชการ และจัดประชุม
และการอนุม ัต ิก ารเบิก จ่ายค่าใช้จ ่ายในการเดิน ทาง ชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๒๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ไปราชการของช้า ราชการ ลูก จ้า งประจำ และ
พนักงานราชการของทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
ในเขตอำเภอ
พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศอื่นที่เกี่ยวช้อง
๓.

๔. การอนุม ัต ิก ารจำหน่า ยกระสุน ปีน ลูก ซอง - ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย
ซึ่ง ใช้ใ นการแ ก อบรมทบทวนของจัง หวัด ชอง การเก็บรักษา การจำหน่ายอาวุธปีน
และเครือ่ งกระสุนที่ใช้สำหรับหมู่บ้าน
ที่ฑำการปกครองอำเภอ
อพป. หมวดที่ ๔ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
ข้อ ๒๓ และหนังสือ
ท มท ๐๔๑๑/ ๓๒๘
ลงวับที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๒๘
๔. การอนุมัติให้ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาบ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
ราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำ๓ออยู่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและอนุม ัต ิใ ห้เบิก จ่ายค่าตอบแทนการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ตามสิทธิ ภายในวงเงินที่ พ.ศ. ๒๔๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้รับการจัดสรรของทุกส่วนราชการในอำ๓อ
-------------------๔ ^

ผนวก ฉ ๒/ ๕
ลำดับ

ส่วนราชการ

^

นายอำเภอ
ทุกอำเภอ
(ต่อ)

๖. การอนุญาต การอนุมัติ ใบการใช้พาหนะส่วนตัว
เดินทางไปราซการของช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาบ
ราชการ และพนักงานอื่นๆของรัฐ ที่มีสิ-ทธิตามกฎหมาย
ระเบียบในส่วนราชการระดับอำ๓อโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล สถานีอนามัย และสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้!ชเพิ่มเติม

๗. การตรวจตรา ดูแล การดำเนิน กิจ การชอง
มูลนิธิในเขตอำเภอ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๒๘

๘. การอนุม ัต ิแ ละการแต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการ
ทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประซาซน

ระเบียบกรมการปกครอง
ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาซน พ.ศ. ๒๕๓๘

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มด ครม.

๙. การอนุญ าตให้น ำรถส่ว นกลางไปเก็บ รัก ษา - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่อ ื่น เป็น การชั่วคราวหรือ เป็น ครั้งคราว กรณีไม่มีที่ ว่าด้วยการใช้รถราชการ
เก็บ รัก ษาที่ป ลอดภัย เพีย งพอ หรือ มีร าชการจำเป็น พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
เร่งด่วน หรือการปฏิบัติราชการลับ
๑๐. การแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือและ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
การอนุม ัต ิใ ห้ท ำลายหนัง สือ ตามที่ค ณะกรรมการ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้!ขเพิ่มเติม
สำรวจ และการรายงานหน่วยที่เกี่ยวช้อง (ของที่ทำ
การปกครองอำเภอ เทศบาลตำบล และองค์ก าร
บริหารส่วนตำบล)
๑๑. การอนุญ าตให้ค นต่างด้าวสัญ ชาติพ ม่า ลาว - ประกาศกระทรวงมหาดไทย
และกัม พูซ า ซึ่ง ได้ร ับ อน ุญ าตให ้เ ช้า มาอยู่ใ น เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ราชอาณาจัก รเป็น กรณีพ ิเศษเดิน ทางออกนอกเขต บางจำพวกเช้ามาอยู่!น
ราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ
จังหวัด
(สำหรับผู้ที่จัดทำทะเบียนประรัติ
ไว้ในปี พ.ศ.๒๕๔๙)
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๑๒. การอนุญ าตจัด งานประจำปี งานประเพณี - หนังสือกระทรวงมหาดไทย
และงานกุศล โดยให้วางมาตรการในการรักษาความ ที มท ๐๒๐๔.๒/ว ๑๐๐๖
ปลอดภัย และความสงบเรีย บร้อ ย โดยเคร่ง ครัด ลงวันที่ ๒๖ ฒษายน ๒๕๕๐
และทีแ่ ก้!ขเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงแก,ชีวิต
๑๓. การตรวจบันทึกรายการผู้พัก (ร.ร. ๔)

- พระราชบัญญ้ติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้!ขเพิ่มเติม
0,

ผนวก ฉ ๓/ ๕
ลำดับ

ส่วนราชการ
นายอำเภอ
ทุกอำเภอ
(ต่อ)

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง มติ ศรม.

๑๔. การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ขายทอดตลาด - พระราขบัญญัติควบคุมการขาย
และค้าของเก่า การลงนามในสมุดบัญชีคุมรายการขาย ทอดตลาดและค้าของเก่า
ท อดตลาดและค้า ของเก่า และการแจ้ง ยกเลิก พ.ศ. ๒๔๗๔ และกฎกระท่รวง
ประกอบอาชีพ ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตาม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๔๘)
พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิค ว บ ค ุม ก าร ข าย ท อ ด ต ล าด และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และค้าของเก่า พ.ศ.๒๔๗๔
V

0^

๑๔. การแต่ง ตั้ง ประธาน /รองประธาน สภา - พระราซบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖
เทศบาลของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔
๑๖. การเรีย กประชุม และเป็น ผู้เปิด และปิด การ - พระราชบัญญัติเทศบาล
ประชุม กรณ ีไ ม่ม ีป ระธาน สภาเท ศบ าล หรือ พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานสภาเทศบาลไม่เรีย กประชุม ตามกฎหมาย มาตรา ๒๔
ของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอ
๑๗. การเรีย กประชุม สภาเทศบาลสมัย วิส ามัญ
ของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๖

๑๘. การขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบล - พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในเขตอำเภอ
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖
๑๙. การอนุมัติให้ผู้บรีหารท้องถิ่นและประธานสภา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ท้องถิ่นเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
อำ๓อ เดินทางไปราซการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒๐. การให้ค วามเห็น ขอบร่างเทศบัญ ญัต ิท ั่ว ไป
ของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอและร่างเทศบัญ ญัต ิ
งบประมาณรายจ่า ยประจำปี/เพิ่ม เติม ของเทศบาล
ตำบลในเขตอำเภอ

พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๖๒

๒๑. การอนุม ัต ิใ ห้จ ่า ยเงิน เพื่อ การลงทุน และ
เงินอดหนนของเทศบาลตำบล

พระราขบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๖๗ ทวิ

๒๒. การขยายเวลาการจัด ทำแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และที่แก้ไข,

'จ?'

ผนวก ฉ ๔/ ๔
ลำดับ

ส่วนราขการ
นายอำเภอ
ทุกอำเภอ
(ต่อ)

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คำสัง่ มติ ครม.
เพิ่มเติม

๒๓. การอนุญ าตให้ข้าราชการสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้อ งถิ่น จัง หวัด ที่ป ฏิบ ัต ิห น้า ที่ใ นเขต
อำเภอเป็น คณ ะกรรมการฯ ร่ว มกับ หน่ว ยงาน
องค์ก ร หรือ องค์ก รปกครองส่ว นห้อ งถิ่น ในเขต
อำเภอ

พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๔

๒๔. การกำหนดให้ส มาซิก สภาเทศบาลได้ม า
ประขุม สภาเทศบาลครั้ง แรกชองเทศบาลตำบลใน
เขตอำเภอ

พระราชบัญญ้ติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๔ วรรคสอง

๒๔. การรับ ทราบการลาออกของสมาซิก สภา
เทศบาลตำบลในเขตอำเภอ

พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๙ (๓)

๒๖. การออกบัต รประจำตัว นายกเทศมนตรี
ร อ งน ายก เท ศ ม น ต ร ี ป ร ะ ธ าน ส ภ าเท ศ บ าล
รองประธานสภาเทศบาล และสมาซิก สภาเทศบาล
ของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอ

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๔๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖ (๑๔)

๒๗. การอนุ มั ติ ให้ ผู ้ บริ หารห้ องถิ ่ นและ
ประธานสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล และองค์การ
บริห ารส่ว นตำบลในเขตอำเภอใช้พ าหนะส่ว นตัว
เดินทางไปราชการและเบิกค่าขดเขย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒๘. การอนุมัติให้เทศบาลตำบลในเขตอำเภอ ตั้ง
งบประมาณ เงิน อุด หนุน หน่ว ยงานที่ข อรับ เงิน
อุดหนุนเกินอัตราส่วนของรายได้จริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐ
จัดสรรให้ เกิน อัต ราที่ก ำหนดตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๙ และที่
แก้ไขเพิ่มเดิม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒๙. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด หาประโยชน์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดหาประโยขน์
จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอ
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๓
9

ผนวก ฉ ๕/ ๕
ลำดับ

ส่วนราชการ
นายอาเภอ
ทุกอำเภอ
(ต่อ)
0

อำนาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ ลำสัง่ มติ ครม.

๓๐. การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง - พระราชบัญญัติความรับผิด
ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเทศบาลตำบลในเขต ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
อำเภอ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือ พ.ศ. ๒๕:๓๙ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น ไม่แ ต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการสอบ - ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์
ข้อ เท็จ จริง ความรับ ผิด ทางละเมิด ในระยะเวลา การปฏิบีติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ที่กำหนด
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓๑. การอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ของเทศบาลตำบลลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลา การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
คลอดบุตรและลาเข้ารับการเตรียมพล
ผู้บริหารท้องถิน่ และสมาซิกสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- หนังสือกรมบัญชีกลาง
ท กค ๐๔๑๐.๒/ว๒๑๗
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๑
- กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓๒. การตรวจสอบรายงานการโอน/แก้!ฃเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลในเขตอำ๓อ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
และที่แก้!ขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘, ๒๙

๓๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาล
ตำบลในเขตอำ๓อกรณีเทศบาลตำบลไม่มีนายกเทศมนตรี
ห่รือมีแต่ถูกสั่ง'พักการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
มาตรา ๗๑
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๒๐

