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เรื่องที่มอบอานาจ
1. ด้านการบริหารงานบุคคล
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หัวหน้าส่วนราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ทางวินัยข้าราชการ กรณีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่
สงสั ยว่ าข้ าราชการพลเรื อนสามั ญผู้ ใดกระท าผิ ดวิ นั ย
กรณี ที่ ก ล่ า วหาหรื อ เป็ น ที่ ส งสั ย ดั ง กล่ า วมี มู ล อั น ควร
กล่าวหาผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ หากผล
การสืบสวนพบว่ามีมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการ
ทางวินัยกับผู้นั้นต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ หากพบว่า
มี มูล อัน ควรกล่า วหาว่า ผิด วินัย ร้า ยแรงให้ร ายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
1.2 การลงนามในบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งสังกัดส่วนราชการ รวมถึงบัตรประจาตัว
พนักงาน เช่น บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม เว้นแต่ การลงนามใน
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจาตัวเจ้า หน้า ที่
ของรัฐ ผู้รับ บาเหน็จ บานาญ ของหัว หน้า ส่วนราชการ
ประจาจังหวัด นายอาเภอ นายกเทศมนตรี และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.3 การลงนามรับรองในคาขอมีบัตร บัตรใหม่
หรื อเปลี่ ยนบั ตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ของหัวหน้ า
ส่วนราชการ ยกเว้น การลงนามในบัตรประจาตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
พ.ศ. 2556
- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และการพัฒ นาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่า ง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
- ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
- กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กฎหมายว่าด้วยเทศบาล
- กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล
และบัตรประจาตัวพนักงานและอื่น ๆ
ตามที่ระเบียบและกฎหมายกาหนด

- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานการ
ประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์
เสรีชน สิทธิ บัตรประจาตัว และการเรียก
เหรียญกับบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ.๒๕๑๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ย ญพิ ทั ก ษ์ เ สรี ช น
พ.ศ. 2512
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เรื่องที่มอบอานาจ

1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รั บผิ ดทางละเมิ ดร่ ว มกับ อปท. และหรือ ผู้ มี อานาจ
กากับดูแล อปท. (กรณีผู้บริหาร อปท.กระทาให้เกิด
ความเสีย หาย หรือ มีส ่ว นกระท าให้เ กิด ความ
เ สีย ห า ย ) การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การส านวนการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการรายงานผล
การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบกรณีมีความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับโครงการที่ดาเนินการโดยใช้เ งิน งบประมาณ
เงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
1.5 การออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ท างราชการร่ ว มกั บ
อปท. และหรื อ ผู้ มี อ านาจก ากั บ ดู แ ล อปท. (กรณี
ผู้บริหาร อปท.กระทาให้เกิดความเสียหาย หรือมีส่วน
กระทาให้ เกิดความเสี ยหาย) รวมทั้งการดาเนินการ
ฟ้องคดี และการแจ้งคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชาระเงิน
(การแจ้ งคาสั่ งทางปกครอง)กรณี ที่ผ ลการพิจารณา
สานวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิ ด และหรื อ กระทรวงการคลั ง เห็ น ว่ า
เจ้ า หน้ า ที่ ก ระท าละเมิ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ใน
โครงการที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.6 การบังคับทางปกครอง กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
รั บ ผิ ดไม่ มีการช าระค่ าสิ นไหมทดแทนคืนให้ แก่ ทาง
ราชการอันเนื่องมาจากการออกคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีตามข้อ 1.5

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรีย ญ
ราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน
และการเรียกบัตรกับเหรียญราชการชายแดน
คืน พ.ศ. 2511
- ระเบียบว่าด้วยบัตรประจาตัว ผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 8
ประกอบมาตรา 10
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 17 และข้อ 20

- พระราชบัญญัติ ความรับผิ ดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 12
ประกอบมาตรา 10
- ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 18
และข้อ 24
- พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 หมวด 4 การแจ้ง
มาตรา 68 ถึงมาตรา 74
- พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 หมวด 2/1 การ
บั ง คั บ ทางปกครอง มาตรา 63/1 ถึ ง
มาตรา 63/19
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2. ด้านการเงิน การงบประมาณ
ผนวก ก.
2.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
จากส่ว นราชการต้น สัง กัด ซึ ่ง เหลือ จ่า ยกลับ คืน
ส่วนราชการต้นสังกัด
2.2 การสั่ งจ่ า ยเงิ นบ าเหน็ จบ านาญ บ าเหน็ จ
ตกทอด บาเหน็จดารงชีพ เงินช่วยพิเศษ และเงินเพิ่ม
25% จากบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายละเอียด รวมทั้งการอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ การเบิกเงินสวัสดิการทุกประเภท
ของหัวหน้าส่วนราชการ
2.4 การขอทาความตกลงหรือการขอยกเว้นหรือ
ผ่ อ นผั น การปฏิ บั ติ ร าชการตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 การลงนามในแบบคาขอรับบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ และแบบขอรับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้า ราชการ (กบข.) ของหัว หน้าส่ว นราชการ และ
นายอาเภอ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กฎกระทรวงการมอบอานาจในการพิจารณา
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่
ผู้ทาคาสั่งทางปกครอง พ.ศ. 2562

- พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ ส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับ
บาเหน็จดารงชีพ พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. 2549
- กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 181/2548
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548
- กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับ
และการจ่ายเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 11 ส่วนราชการภายใต้
เรื่องที่มอบอานาจ
การใช้อานาจ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
2.6 การทาความตกลงกับ อปท.ในกรณีที่ อปท.มี
อาเภอและองค์กร
ความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงประเภทรถ และไม่ปฏิบัติ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
ในกากับดูแลตาม
รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548 ข้อ 5
ผนวก ก.
2.7 อนุมัติให้ อปท.ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยวิ ธี การงบประมาณของ
อปท. พ.ศ. 2541
2.8 ติดตามให้ อปท.ดาเนินการตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตามที่ อปท.ได้นาส่งกระทรวงมหาดไทย
2.9 อนุ มั ติให้ อปท.เบิ ดค่าใช้จ่ายส าหรับการน า
ผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศเป็นรายกรณี
3. ด้านอื่นๆ
3.1 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการ
เดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาหรือวันหยุดราชการของ
หั วหน้ าส่ ว นราชการ นายอ าเภอ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ

3.2 การอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือออกนอกเขตจังหวัด การใช้ ยานพาหนะส่ว นตัว
รถโดยสารประจ าทางและรถรับจ้างไปราชการของ
หัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประธานสภาท้องถิ่น
3.3 การต่ออายุ ใบอนุ ญาตและการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ 5 ข้ อ 6
วรรคสอง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 4
วรรคสอง
- พระราชบัญญัตวิ ิจัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 มาตรา 72
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ า ยเงิ น ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 5 และข้อ 9
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา
ของผู้บริหารท้องถิ่นฯ พ.ศ.2547
- ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุ มั ติใ ห้ เดิ น ทางไปราชการและการจั ด
ประชุมของราชการพ.ศ.๒๕๒๔
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
ค่า ใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 12 ส่วนราชการภายใต้
การใช้อานาจ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
อ าเภอและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในก ากั บดู แล ตา ม
ผนวก ก.

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

3.4 การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีเปิดใหม่
การอนุ ญาตเปลี่ ย นแปลงประเภทของโรงแรม การ
อนุญาตเพิ่มหรือลดจานวนห้องพักในโรงแรมอันมีผล
ถึ ง โครงสร้ า งของโรงแรม การอนุ ญ าตเปลี่ ย นชื่ อ
โรงแรม และการออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
3.5 การใช้ที่ร าชพัส ดุ การอนุญาตให้ ผู้ขอใช้ที่
ราชพัสดุร่วมกับส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือ
ครอบครองที่ราชพัสดุอยู่เดิมหรือดาเนินการใดๆ ในที่
ราชพัสดุ โดยที่ราชพัสดุนั้นยังอยู่ในความครอบครอง
ของส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมตามหลักเกณฑ์
และคาสั่งที่กรมธนารักษ์กาหนด การอนุญาตให้ผู้ขอใช้
ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดสร้างสาธารณูปการตามหลักเกณฑ์
คือ สวนสาธารณะ เนื้อที่ไม่เกิน 10-0-00 ไร่ สนาม
กีฬา ลานกีฬา เนื้อที่ไม่เกิน 3-0-00 ไร่ การก่อสร้าง
ถนน สะพาน ศาลาที่พักริมทาง ป้อมยาม ป้อมตารวจ
ศูนย์บริการ ข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวหรือการดาเนินการ
ในลักษณะทานองเดียวกันในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทาง
หรือเขตชลประทานให้ใช้ที่ราชพัสดุ จานวนเนื้อที่ตาม
ความจาเป็น การส่งคืนที่ราชพัสดุ และการผ่อนผัน
การส่งคืนที่ราชพัสดุ ยกเว้น การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ได้แก่ การซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้ การเพิกถอนกรรมสิทธิ์
ที่ ร าชพั ส ดุ การให้ ค วามเห็ น ชอบผลการสอบสวน
เปรีย บเทีย บตามประมวลกฎหมายที่ดิน การขอใช้
ที่ร าชพัส ดุน อกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ์ที่ กรมธนารัก ษ์
กาหนด ทั้ง นี้ ในเรื่ อ งการให้ ค วามเห็ นชอบผลการ
ประมูล หรือ ยกเลิก ผลการประมูล ปลูก สร้า งอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลั ง เรื่องที่ต้องเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณา เรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการ
ที่ราชพัสดุพิจารณา เรื่องที่ ต้องให้ กระทรวงการคลั ง
หรือ อธิบ ดีก รมธนารัก ษ์วินิจ ฉัย ชี้ข าดหรือ พิจารณา
สั่งการตามข้อ 5 (1) และ (2) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552

- พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงต่างๆ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- กฎกระทรวงว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
- ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ พ.ศ.2552
- ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- 13 ส่วนราชการภายใต้
การใช้อานาจ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
อ าเภอและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในก ากั บดู แล ตา ม
ผนวก ก.

เรื่องที่มอบอานาจ
และเรื่องการกาหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์กาหนด ต้องส่งเรื่องให้
กรมธนารักษ์พิจารณาก่อน
(ส าหรั บ การมอบอานาจในเรื่องการบริห ารงาน
ทั่วไป การบริหารงานบุคคล การดาเนินการเกี่ยวกับ
พัส ดุ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และการบริหารเงินนอกงบประมาณตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถือปฏิบัติตามคาสั่ง นี้ (ยกเว้น
การบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็น
อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี)
3.6 การลงนามในใบสาคัญ (แบบ สด.36) การให้
นักบวชศาสนาอื่นซึ่ งมีหน้าที่ประจาในกิจของศาสนา
ใบส าคั ญ (แบบ สด.37) ให้ ค รู ซึ่ ง ประจ าท าการ
สอนหนั ง สื อ การผ่ อ นผั น นั ก เรี ย นซึ่ ง ไปศึ ก ษา
ณ ต่างประเทศ (แบบ สด.41) ผ่อนผันเฉพาะคราว
3.7 การลงนามในหนัง สื อ ส าคั ญ (แบบ สด.8)
ใบสาคัญ (แบบ สด.9) ให้ทหารกองประจาการที่ถูก
ปลดไว้เป็นหลักฐาน และหนังสือ สาคัญและใบสาคัญ
แทนฉบับที่ชารุดหรือเสียหาย
3.8 การลงนามในคาสั่ งถึงนายอาเภอในการออก
หมายเรียกพล (ตพ.14) การเรียกทหารกองเกินและ
ทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหาร
3.9 การลาป่วย การลากิจส่วนตัว การลาคลอดบุตร
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร การลาพักผ่อน
และการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ของหัวหน้าส่วนราชการ นายอาเภอ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมือง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาเทศบาลเมือง
3.10 การลงนามในหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายแผนงานและโครงการต่างๆ ไปยังกระทรวง
ทบวง กรม ตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ งานนโยบาย
ที่ สาคัญเมื่อลงนามแล้ว ให้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบด้วย

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
2497
- พระราชกฤษฎี ก า มอบอ านาจในการ
ผ่อนผันตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทาการแทน พ.ศ.2509

- บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา
ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

- 14 ส่วนราชการภายใต้
เรื่องที่มอบอานาจ
การใช้อานาจ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 3.11 การออกคาสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย
อ าเภอและองค์ ก ร และการป้องกันอัคคีภัยสถานที่ราชการ (อาคารศาลากลาง
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด)
ในก ากั บดู แล ตา ม 3.12 การเตือน การเร่งรัด การติดตาม และทวงถาม
ผนวก ก.
การปฏิบัติงานของส่ว นราชการต่างๆ อาเภอ และ
หน่ ว ยงานส่ว นท้อ งถิ่น ที่เ กี่ย วข้อ ง แล้ว ให้นาเรีย น
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
3.13 การปฏิบัติราชการในเรื่องปกติอันเป็นงาน
ประจาทั่วไปของส่วนราชการประจาจังหวัด ซึ่งมิได้
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน
ในเรื่องนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่เกินอานาจที่ได้ม อบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน
3.14 การโต้ตอบหนังสือราชการที่เป็นการชี้แจง
ข้อ บกพร่อ งของผู้ป ฏิบัติห รือ จาเป็น ต้อ งใช้ถ้อ ยคา
เป็นหนังสือตาหนิการกระทาหรือว่ากล่าวให้พึงสังวรณ์
หรือเป็น หนั งสือตักเตือนการทางานล่ าช้า หรือการ
ละเลยการปฏิบัติ
3.15 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยบริหาร
ราชการส่ ว นท้องถิ่น ให้ ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่
โดยถูกต้องตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๔๒

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.16 การพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และการพิจารณาให้ ที่ มท 0205.3/ว 3625 ลงวันที่ 17
ความเห็นชอบยุติเรื่อง
มิถุนายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0205.3/ว 2904 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2557
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์
ดารงธรรม

- 15 ส่วนราชการภายใต้
การใช้อานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ
3.17 การพิจารณาสานวนคดีอาญาที่อยู่ในอานาจ
ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่พนักงานอัย การมีคาสั่ง
ไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์
ถอนฎีกา และสานวนชันสูตรพลิกศพ (การตายผิด
ธรรมชาติ)

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.
2499
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ศ. 2477

