
 
 

 
 
 
 

 
 

จังหวัดปัตตานี 
 

ค าสั่งจังหวัดปัตตานี  ท่ี 44684/ ๒๕61 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 

เรื่อง  การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอ าเภอ  ปฏิบัติราชการแทน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านักงานจังหวัดปัตตาน ี
กลุ่มงานอ านวยการ 

โทร. ๐ ๗๓๓๔ ๙๐๐๒ (สป.มท.) ๗๔๗๒๑ 
 

 



 

 

 

 

 

 

ผนวก ก. 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี

ก ากับดูแล การปฏิบัติราชการในพ้ืนที่อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑ - 

ผนวก ก. 

แนบท้ายค าสั่งจังหวัดปัตตานี ที ่44684/ ๒๕61   ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 
อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

ก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการในพื้นที่อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
---------------------- 

 
 
 ๑. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   รับผิดชอบพื้นท่ี ดังนี้ 
 ๑.๑ อ าเภอโคกโพธิ์ 
 ๑.๒ อ าเภอหนองจิก 
 ๑.๓ อ าเภอปะนาเระ 
 ๑.๔ อ าเภอแม่ลาน 
 
๒. นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี    รับผิดชอบพื้นท่ี ดังนี้ 
 ๒.๑ อ าเภอเมืองปัตตานี 
 ๒.๒ อ าเภอสายบุรี 
 ๒.๓ อ าเภอมายอ 
 ๒.๔ อ าเภอทุ่งยางแดง 
 
๓.  นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   รับผิดชอบพื้นท่ี ดังนี้ 
          ๓.๑ อ าเภอยะรัง 
 ๓.๒ อ าเภอกะพ้อ 
 ๓.๓ อ าเภอไม้แก่น 
 ๓.๔ อ าเภอยะหริ่ง 
 

.................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผนวก ข. 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี

ปฏิบัติราชการแทนในการก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

หน่วยงานและนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ผนวก ค 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ท าหน้าที่ผู้บริหารของส านักงาน ก.พ.ร.  และท าหน้าที่เป็นประธาน 

คณะกรรมการข้าราชการ  พนักงานเทศบาล   

และพนักงานส่วนต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖ - 

ผนวก ค 
แนบท้ายค าสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 44684/ ๒๕61   ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท าหน้าที่ผู้บริหารด้านต่างๆ 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 
๑.๑ นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

  - ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief  Change  officer-CCO) 
 - ผู้บริหารการบริหารจัดการองค์ความรู้  (Chief  Knowledge  officer-CKO) 
๑.๒  นายสมนึก  พรหมเขียว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
           - ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Chief  Information  officer-CIO) 

 ๑.๓ นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  
 - ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Chief  Human  Resources  officer-CHRO) 

   

 ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่เป็นประธาน  
คณะกรรมการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบล ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

 ๒.1 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  
  - คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ก.จ.จ.) 
          2.2 นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  - คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี ( ก.ท.จ.)  
 ๒.๓ นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
  - คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จ.) 
  
 

............................................................................... 
 



 

 

 

 

 

 

ผนวก ง. 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ผนวก จ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ   
และนายอ าเภอ  ปฏิบัติราชการแทนในการสัง่  การอนุญาต   

การอนุมัติ ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ผนวก ฉ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบอ านาจใหร้องผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน ี
         ก ากับ ดูแล การปฏบิตัิงานนโยบายส าคัญของจังหวัด และภารกจิพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ฉ 
แนบท้ายค าสั่งจังหวัดปตัตานี ที่ 44684/ ๒๕61   ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61  

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานนโยบายส าคญั 
ของจังหวัด และภารกิจพิเศษ ดังนี้ 

1. นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ด้านเศรษฐกิจ) 
 ๑.๑ พัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 ๑.๒ การผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 ๑.๓ การเพ่ิมผลผลิตด้านปศุสัตว์ 
 ๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบบริหารจัดการน้ า 
 ๑.๕ การพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งนเรนทร์ (ศูนย์ OTOP /โรงงานแปรรูปฮาลาลและอ่ืนๆ) 
 1.๖. การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ขยายผลโครงการอาหารกลางวันฯ/ศก.พอเพียง) 
 1.๗ ตลาดเกษตรและปศุสัตว์ 
 1.๘ ก่อสร้างลานกิจกรรมปัตตานีซีเกมส์ 
 1.๙ นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ 
  1.๑๐ การพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนแม่สวนลูก) 
  1.๑๑ การขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย (ตามรอย
พ่อ, ลดความเหลื่อมล้ า , แบ่งปันความสุข) 
  1.๑๒ โครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานี  
   2. นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ด้านความม่ันคง) 
   2.๑ สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน 
 2.๒ สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 2.๓ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมสงบสุข 
 2.๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริการของประชาชน 
 2.๕ การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปัตตานี 
   2.๖ การขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย (คนไทยรักกัน
, เมืองไทยน่าอยู่) 
   2.๗ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง    
 2.๘ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ 
  2.๙ การพัฒนาถนนผังเมืองและโครงข่ายปัตตานี  
    3 นายพรมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ด้านสังคม) 
    3.๑ ปัตตานีเมืองสะอาด 
    3.๒ ปัตตานีเมืองกีฬา 
 3.๓ การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวปัตตานี 
 3.๔ การช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
 3.๕ การด าเนินงานนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ปะนาเระ 
   3.๖ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล 
    3.๗ การปรับปรุงโรงพยาบาลยุพราชสายบุรี 
    3..๘ ศูนย์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ 
    3.๙ การด าเนินงานตาม พ.ร.บ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ                    
พ.ศ.๒๕๕๘ 
    3.๑๐ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย 
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ส าเนาคู่ฉบับ 

 

 

 
 

ค าสั่งจังหวัดปัตตานี 
ที ่44684/ ๒๕61 

เรื่อง   การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
      หวัหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน 

************************************************* 
  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพสามารถบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เป็นปัจจุบันและ
สมบูรณ์  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มารตรา ๔๐ และมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ.2560   และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกค าสั่ งจังหวัดปัตตานี ที่  ๒๒๗๕๓/2559 ลงวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                                      
ที่  25523/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕60  และที่ 041525/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง              
มอบอ านาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ 
ปฏิบัติราชการแทน รวมทั้งบรรดาค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

๒. อ านาจหน้าที่เฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ งานนโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือนโยบายเร่งด่วนเฉพาะ

เรื่องหรืองานที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สั่งการเป็นการเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุผล 
 ๒.๒ งานที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรีระบุว่า

เป็นอ านาจเฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๒.๓ การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการ การสรรหา                     

บรรจุ แต่งตั้งทุกระดับ โยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การลงนามเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนเฉพาะ
ทั่วไป อาวุโส วิชาการ  ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการพล
เรือนสามัญ ประเภทอ านวยการ ระดับต้น ระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจตามท่ีได้รับมอบอ านาจและการเป็นประธาน อ.ก.พ. 

๒.๔ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยข้าราชการ  
 ๒.๕ งานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  การให้ความ

เห็นชอบในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและค าของบประมาณของจังหวัด/                  
กลุ่มจังหวัดตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ              
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
/๒.๖ งานทีเ่ป็นการสั่งการ... 
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 ๒.๖ งานทีเ่ป็นการสั่งการ และนโยบายของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ปรากฏอยู่ ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ๒.๘ งานที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ 
 ๒.๙ การลงนามในบัตรประจ าตัวของหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด นายอ าเภอ                

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และประธานสภา
เทศบาลเมือง 

 ๒.๑๐ การอนุญาตให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปราชการจังหวัดอ่ืน ลา หรือออกนอกเขต
จังหวัด 

  ๒.๑๑ งานที่เก่ียวข้องกับงานรับเสด็จฯ  
 ๒.๑๒ งานเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของจังหวัด 
 ๒.๑๓ งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๒.๑๔ งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไว้เป็นการเฉพาะ 
 ๒.๑๕ งานอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในค าสั่งนี้ และมิได้มอบอ านาจให้ผู้ใดปฏิบัติราชการแทน 
๓. การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด                  

และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน รวมทั้งมอบอ านาจให้รองผู้ ว่าราชการจังหวัด ก ากับ ดูแล                         
การปฏิบัติราชการ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องทั่วไปและเรื่อง
เฉพาะของส่วนราชการ ดังนี้ 

 ๓.1 มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่อ าเภอ      
ตาม ผนวก ก. โดยให้ก ากับดูแลทุกด้าน ทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การปกครอง         
การบริหาร การพัฒนา ฯลฯ 

 ๓.2 มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและของหน่วยงานตามแผนและโครงการตาม ผนวก ข. 

 ๓ .3  มอบอ านาจ ให้ ร อ งผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดท าหน้ าที่ ผู้ บ ริ ห า รด้ านต่ า งๆ                    
ของส านักงาน ก.พ.ร. และท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงาน            
ส่วนต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ผนวก ค. 

 ๓.4 มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการ
ปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืนตาม ผนวก ง. โดยการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ ให้เป็นไป          
ตามหน่วยงานที่ก ากับดูแลตาม ผนวก ข. 

 ๓.5 มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอมีอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นตาม ผนวก จ. 

 ๓.6 มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายส าคัญ
ของจังหวัด และภารกิจพิเศษอ่ืนๆ ตาม ผนวก ฉ. 

 
 

/๓.7 การลงนาม... 
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 ๓.7 การลงนามในบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมือง และ
ประธานสภาเทศบาลเมือง 

๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามค าสั่งมอบอ านาจนี้บังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์               
ทีก่ าหนดไว้ จึงให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๔.๑ การมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ ไม่รวมถึงการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้  
  ๔.๑.๑ งานนโยบายที่ส าคัญอันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ การประชาสัมพันธ์ทาง

การเมือง การบริหารการปกครอง และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๑.๒ การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้า

ส่วนราชการประจ าจังหวัด และข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ การแต่งตั้ง 
(ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในการพิจารณาโทษทางวินัยหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ                     
และเชี่ยวชาญ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 

 ๔.๒ อ านาจก ากับดูแลในหน่วยงานตามแผนและโครงการที่มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับผิดชอบตามผนวก ก. ให้ก ากับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ การก ากับดูแลการจัดท าแผน                   
การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์ แต่ในส่วนที่เป็นหลักการส าคัญต้องน าเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบหรือสั่งการก่อน 

 ๔.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้ บริหารและจัดแบ่งเวลา
การปฏิบัติราชการประจ าวันให้เหมาะสม เพื่อพิจารณาสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะงานซึ่งต้องให้บริการต่อประชาชน หรืองานเร่งด่วน 

 ๔.๔ ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้หากเป็นกรณีส าคัญและเร่งด่วน ให้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทน พิจารณาสั่งการ
การอนุญาต การอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

 ๔.๕ ในกรณีผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็น
ว่าการปฏิบัติราชการเรื่องใด เป็นเรื่องส าคัญที่มิใช่เป็นเรื่องด่วน แต่หากมิได้มีการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ
ในทันที จะเกิดความเสียหาย และเป็นกรณีที่เห็นว่าควรเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการปฏิบัติราชการเองแล้ว 
แม้จะอยู่ในอ านาจที่ได้รับมอบหมาย ก็อาจเสนอผู้ว่าราชการสั่งการได้ 

 ๔.๖ บรรดากิจการที่ผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้
สั่งการไปแล้วตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวใช้ดุลยพินิจพิจารณาหากเห็นว่าเรื่องใดมี
ความส าคัญที่ควรน าเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม  และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ ก็ให้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

 ๔.๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ชี้แจงแนะน าการปฏิบัติตามค าสั่งมอบอ านาจนี้ ให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างในสังกัดได้ทราบอย่างถ่องแท้โดยทั่ว เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้งงานทุกเรื่อง 

 เมื่อได้มีการลงนามในหนังสือที่สั่งการไปแล้ว ให้ทุกส่วนราชการรีบประสานหรือ
ด าเนินการโดยทันที และหากมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ควร
ปรับปรุงการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก็ให้น าเหตุผลและรายละเอียดเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด (ผ่านส านักงานจังหวัด) พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

/๔.๘ กรณีหัวหน้าส่วนราชการ… 
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 ๔.๘ กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ได้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ

จังหวัด ได้ด าเนินการในเรื่องใดไปและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของรายงานรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ ทราบด้วย 

 ๔.๙ กรณีส่วนราชการมีหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการในจังหวัด ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
แจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนทราบทุกเรื่อง 

๕. การรายงานผลการใช้อ านาจ เมื่อผู้รับมอบอ านาจได้ใช้อ านาจที่ได้รับมอบแล้วให้จัดท า
สรุปรายงานผลการใช้อ านาจให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามที่ส่วนราชการ
ก าหนด ทั้งนี้ ในส่วนการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ให้รายงานภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป                
หรือตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีมอบอ านาจตามค าสั่งนี้  

๖. ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดไม่อาจปฏิบัติตามค าสั่งนี้ หรือมีปัญหา
อุปสรรคประการใด ให้น าหารือส านักงานจังหวัด เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว 

๗. หากปรากฏว่า การปฏิบัติราชการในเรื่องใดมีปัญหาไม่แน่ชัดว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใด ให้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย 

8. เพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือในกรณีเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งราชการ         
ด้วยตนเอง ในบรรดาอ านาจหน้าที่ทั้งหลายที่ได้มอบหมายไปแล้วตามค าสั่งนี้ก็ได้ 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕61   
 

   สั่ง ณ วันที่  6  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 
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ค าสั่งจังหวัดปัตตานี 
ที่ 44685/2561 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
.....................................  

 

   ตามที่ จังหวัดปัตตานี ได้มีค าสั่ง ที่ 22752/2559 ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นั้น 

                     เ พ่ือให้การปฏิบัติ ราชการของจั งหวัดปัตตานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ                          
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ แผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 807/2534 ลงวันที่                       
6  พฤศจิกายน พ.ศ.2534  จึงให้ยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้างต้น และมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน                 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ตามล าดับ ดังนี้ 

 ๑. นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์   ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี    
๒. นายสมนึก  พรหมเขียว  ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี      
๓. นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์   ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 
๔. ปลัดจังหวัดปัตตานี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
                      สั่ง ณ วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอง ผวจ.ปน............................... 
หน.สนจ.ปน................................ 
ผอ.กลุ่มฯ .................................. 



- ๒๑ - 

ผนวก  จ 
อ านาจการปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ  และนายอ าเภอ  

ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ ฯลฯ 
ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 

๑. ทุกส่วนราชการ (หัวหน้า
ส่วนราชการประจ า
จังหวัด) และนายอ าเภอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อ านาจตามกระบวนการจัดหาพัสดุและบริหารพัสดุ ดังนี้ 
    ๑.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีทุกวงเงนิ
งบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                    
    ๑.๒ แต่งตั้ง เห็นชอบ อนุมัต ิและลงนามตามขั้นตอนการ
จัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบฯ ในหมวด ๒ 
หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๘ และ หมวด 
๑๐  ดังนี ้

ก. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเงินนอก
งบประมาณของส่วนราชการ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน  ๑๕ ล้านบาท  
๒) โดยวิธีคัดเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5 

ล้านบาท  
นายอ าเภอ 
๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน  ๑๕ ล้านบาท  
๒) โดยวิธีคัดเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5 

ล้านบาท  
ข. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ

ลงทุน เงินบ ารุง (สสจ.) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๑๕ ล้าน

บาท  
๒) โดยวิธีคัดเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5 

ล้านบาท  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๕ ลา้นบาท  

             ๒) โดยวิธีคดัเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ ๒
ล้านบาท 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 
๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๒ ลา้นบาท  
๒) โดยวิธีคัดเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๑ 

ล้านบาท  
สาธารณสุขอ าเภอ 
๑) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๒ ลา้นบาท  
๒) โดยวิธีคัดเลือกและโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕ 

แสน 
    1.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางตาม

วงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ 
    1.๔ แต่งตั้งเจา้หน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
- กฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 



- ๒๒ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 สงวนสิทธิ์การปรับทุกวงเงิน 
1.6 อนุมัติคืนหลักประกันสัญญาทุกวงเงิน 
1.7 แต่งตั้ง เห็นชอบ อนุมัติและลงนามตามขั้นตอน

ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบฯ ในหมวด 
๗ และหมวด ๘ 

1.8 การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์
ภายในวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  

1.9 อนุมัติให้จ าหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพปกติหรือมิได้ใช้งานในราชการทุกขั้นตอน 

 

๑.10 อนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเขตจังหวัด
ที่ตั้งส านักงาน  หรือเป็นการใช้ข้ามคืนของข้าราชการ
และลูกจ้างในสังกัด 

๑.11 งานที่ปฏิบัติธรรมดา ได้แก่ การโต้ตอบหนังสือการ
ตอบรับ การเตือน การเร่งรัด การทักท้วง การทวงถาม      
การส่งส าเนาหนังสือ และขอเบิกแบบพิมพ์พัสดุต่าง ๆ 
เว้นแต่ การโต้ตอบหนังสือราชการที่เป็นการชี้แจง
ข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติ และว่ากล่าวให้พึงสังวรหรือ
หนังสือตักเตือนการท างานกรณีล่าช้าหรือระงับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๑.๑2 งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
หรือค าสั่งของทางราชการ ได้แก่ การให้ความ
เห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่  และการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือค าสั่งของทางราชการ 
อันเป็นระเบียบภายในส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ า เป็นงานที่ไม่มีปัญหาและเป็นงานที่
มิได้ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยเฉพาะ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยรถราชการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑3 งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติหรือรายละเอียดต่าง 
ๆ ได้แก ่การติดต่อสอบถามข้อมูลสถิติหรือรายละเอียด
ต่าง ๆ  จากหน่วยงานต่าง ๆ  ในจังหวัด  ซึ่งส่วนราชการอ่ืน ๆ 
ขอความร่วมมือ หรือทางหน่วยเหนือขอทราบ 
ข้อเท็จจริง ถ้าเรื่อง ดังกล่าวเหล่านี้ไม่มีปัญหาที่จะต้อง
วินิจฉัยสั่งการใด ๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติ
ราชการแทนได้  หากเป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยสั่งการให้
หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ สรปุรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ได้เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับอ านาจ
วินิจฉัยสั่งการต่อไป 



- ๒๓ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๑.๑2 งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการแล้ว  ได้แก่        

งานที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้รักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการแล้วซึ่งจ าเป็น
จะต้องแจ้งอ าเภอและหน่วยราชการต่าง ๆ ทราบ         
และถือปฏิบัติ ในจังหวัดที่มิใช่ไปถึงกรม  กระทรวง   
หรือ ทบวง การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง         
และเป็นกรณีท่ีไม่มีปัญหาจะต้องพิจารณาถึงถ้อยค า 
ส านวนตัวบทกฎหมาย  นโยบาย  หรือตัวบุคคลผู้รับ
หนังสือ  โดยรอบคอบแล้ว  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
รักษาราชการแทนได้  นอกจากนี้ให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้รักษาราชการแทน
พิจารณาลงนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.13 การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการในสังกัด ลาปุวย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 
ลาพักผ่อนประจ าปี เฉพาะที่เป็นอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

- ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี        
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

  ๑.14 แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือและการอนุมัติให้
ท าลาย 

๑.๑5 อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร           
ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทุกต าแหน่ง 

 
 
๑.๑6 อนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการและ

ลูกจ้างในสังกัด 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๖๗,๖๙ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๔ ข้อ ๑๑ (๕) 
- ระเบียบที่เก่ียวข้องของแต่ละส่วน
ราชการ 

  ๑.๑7 อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างอยู่ปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการปกติได้ และอนุมัติให้เบิกจ่าย
ค่าอาหารท าการนอกเวลาได้ตามสิทธิ 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ 

  ๑.๑8 การบริหารงานบุคคล  ในส่วนของประกาศร้อยละ
ของฐานในการค านวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน และหนังสือแจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราการในสังกัด 

๑.19 การอนุมัติเงินยืมทดรองราชการในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการในสังกัด 

๑.๒0 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า 
การรับรองขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการใน
สังกัดและการอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 

๑.๒1 การฝึกอบรมและการลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ข้าราชการในสังกัด 

 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔ 



- ๒๔ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๑.๒2 การรับรองการใช้สิทธิ์ ของข้าราชการและลูกจ้าง 

ในสังกัด 
 
๑.๒3 การลงนามในแบบค าขอรับบ าเหน็จบ านาญของ

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
 
๑.๒4 การลงนามในแบบค าขอรับเงินกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญ (กบข.) ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
๑.๒5 การลงนามใน ก.พ.๗ ของข้าราชการในสังกัด 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
๒๕๔๕ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
-พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ 

๒ หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดปัตตานี 

 ๑. การอนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้าง ตลอดจนข่าวสารทางราชการ 
๒. การรับรองในแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการ
ชายแดน เฉพาะผู้ขอท าบัตรประเภทประชาชน/
ข้าราชการผู้ขอรับบ านาญ 

 
 
- พรบ. เหรียญราชการชายแดน 
พ.ศ.๒๔๙๗ 
- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนฯ และบัตร
เหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ.
๒๕๑๑ 

๓ ปลัดจังหวัดปัตตานี ๑.  การรายงานผลการด าเนินงานต่าง  ๆเกี่ยวกับหมู่บ้าน อพป. 
๒.  การตั้งต าบล  หมู่บ้าน อ าเภอ  กิ่งอ าเภอ และจังหวัด 
รวมทั้งงาน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด ยกเว้นการลงโทษ
ทางวินัย และบ าเหน็จความชอบให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด  โดยเฉพาะ 
๓. งานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน 
๔.  การพิจารณาอนุญาตการค้าของเก่า อันได้แก่  
โบราณวัตถุ เพชร พลอย ทอง นาค เงิน ฯลฯ 
๕.  ควบคุมการขออนุญาตจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล                
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดใน
ต าแหน่งนายทะเบียนจังหวัด 
 
๖.  การออกหนังสือส าคัญแสดงการเป็นก านัน              
ผู้ใหญ่บ้าน และทะเบียนคุม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
๗.  การควบคุมการด าเนินงานสุสานและฌาปนสถาน 
 

-  พ.ร.บ.จัดระเบียบหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและปูองกันตนเอง พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
-  หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๕๘๘  
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๒๒ 
-  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พ.ร.บ.ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๔  และงานบัตรประจ าตัว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
-  พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ 
-  พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
-  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย                    
ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลว. ๖ ธ.ค. 
๒๕๐๕ เรื่อง  แต่งตั้งนายทะเบียน 
-  พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่     
พ.ศ. ๒๔๕๗ 
-  พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและ       
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๔๘๑ 
 
 



- ๒๕ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๘.  การลงนามในบัตรประจ าตัวกรรมการอิสลามประจ า

จังหวัด 
 
 
๙.  การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิ 

-  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 
๕๔๓/๒๕๔๓ ลว.  ๖ ธ.ค.  ๒๕๔๓  
เรื่อง การปฏิบัติในการออกบัตรและ
ใช้บัตรประจ าตัวกรรมการอิสลาม 
-  ระเบียบการจดทะเบียนมูลนิธิ             
พ.ศ. ๒๔๙๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๒๖ 

  ๑๐.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด 
 

-  ระเบียบการจดทะเบียนมัสยิด     
พ.ศ. ๒๔๙๑ 

  ๑๑.  การอนุมัติเบิกจ่ายเงินฌาปนกิจของข้าราชการ    
ลูกจ้าง ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 
 

-  ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ก านัน ผู้ใหญ่
บ้านฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

  ๑๒.  การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตรก านัน           
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรก านัน                
ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 

  ๑๓.  การตั้งคณะกรรมการสอดส่องพฤติกรรมของสมาคม 
งานเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม 

-  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 
๒๕๘/๒๔๘๐ ลว. ๒๘  พ.ค.๒๔๘๐ 
เรื่อง วางระเบียบการจดทะเบียน
สมาคมตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
และ พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ และค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๒/๒๕๑๙  
ลว.  ๓  ก.พ.  ๒๕๑๙ 

  ๑๔.  ควบคุมการออกแบบและใช้บัตรประจ าตัวของ
สมาชิก ทส.ปช. 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ไทยอาสาปูองกันชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  ๑๕. การอนุญาตให้มีการเล่นการพนันประเภทต่างๆ - พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๙ 
  ๑๖. การออกหนังสือส าคัญแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -  พ.ร.บ.จัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนา

และปูองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ม. ๑๑ 
๔ พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

1. การอนุมัติสั่งจ่ายเงินหรือสั่งของเพ่ือสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉินไม่เกิน 
2,000 บาท/ครั้ง/ครอบครัว 

- ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

  2.  การอนุมัติให้จ่ายเงินเพ่ือให้การสงเคราะห์ราษฎร          
ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนาเดิมภายในประเทศรายละ                
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท ต่อครั้ง 
3.  อนุมัติจ่ายเงินหรือสิ่งของเพ่ือการสงเคราะห์เด็ก
นักเรียนขาดแคลนรายละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อครั้ง 

-  ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์          
ว่าด้วยผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศ
กลับภูมิล าเนาเดิม  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
-  ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์เด็ก
นักเรียนขาดแคลน พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๒๖ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
4.  การลงนามในหนังสือส่งค าร้องขอหนังสือเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือทัศนาจรของหญิงที่มีอายุต่ ากว่า  ๓๖ ปีบริบูรณ์ 
5.  อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจัดสรรให้แก่ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี 

 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไชเพ่ิมเติม (มาตรา 38 ) 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบ
อ านาจ พ.ศ. 2550 (มาตรา 22) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ข้อ 8 , 11 (4) , 13 , 14(2) (ค) , 
16 (1) (2) , 29 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ข้อ 5 , 8 วรรคสอง) 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 
2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
(ข้อ 6 , 11) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 
2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ 11 
, 14 17 ) 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ 11 วรรคหนึ่ง , 
18 , 24 , 25 , 26 , 33 
- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและ
การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม 
หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และ



- ๒๗ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
การให้ค าปรึกษา ด าเนินการเรื่องอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว (ข้อ 4 , 6) 
-ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
ก าหนดหลัดเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และ
การสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย 
อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ
ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง        
(ข้อ 4 , 5 ) 
- กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และ
หนังสือเวียนทุกฉบับที่ระบุให้เป็น
อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ 

๕ แรงงานจังหวัด ๑.  การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๒.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและหรือรายละเอียด
การก่อสร้าง  การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ            
รายจ่ายการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
งบกลาง  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ               
พ.ศ ๒๕๔๕  ดังนี้ 
๒.๑ อ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและหรือ

รายละเอียดรายการก่อสร้างตามข้อ ๒๐ 
๒.๒ อ านาจในการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายตามข้อ ๒๕,๒๖,๒๗,๒๘ และ ๒๙  
๒.๓ อ านาจในการโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบ

กลางตามข้อ ๓๖ 

-  ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง       
แรงงาน ที่ ๓๙/๒๕๔๕  ลงวนัที่               
๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕                          
เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเกี่ยวกับการบริหาร                 
งบประมาณ การเงิน การคลัง          
และการพัสดุ 

  ๓.  อนุมัติด าเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตาม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ทุกฉบับที่ระบุว่าเป็น
อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

 

๖. นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด 

๑.  การอนุญาตออกใบแทนอนุญาตและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท ในประเภทที่ ๓ หรือ ประเภทที่ ๔ 
๒.  การอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและ
แผนโบราณ ประจ าปี 

-  มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ข้อ ๘ 
-  มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.พ.ศ. ๒๕๑๐    
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 
๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) 
       



- ๒๘ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๓.  การอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต

และประสาทประเภทที่ ๓ ประเภทที่ ๔ ประจ าปี 
๔.  อนุมัติให้แลกเปลี่ยนและยืมวัสดุครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆ 
 
๕.  การแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีในทางแพ่งและอาญา          
เมื่อเกิดการทุจริตหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินในจังหวัด           
การอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณและการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตขายยา              
แผนปัจจุบันและแผนโบราณ 
 

-  มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติด      
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕             
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
-  ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง        
สาธารณสุข ที่ ๒๑๙๓/๒๕๓๗      
ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๗ 
-  มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ยา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๘ 

  ๖.  การขออนุมัติจ่ายเงินค่าอาหารคนไข้โดยใช้เงิน              
งบประมาณและเงินบ ารุงสถานบริการสาธารณสุข 

 

-  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข            
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ปุวย
สามัญของสถานบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๗  
และหนังสือกระทรวงการคลัง                    
ที่ กค ๐๕๐๒/๒๕๓๖ ลงวันที่               
๒๘  มีนาคม  ๒๕๑๗ 

  ๗.  การติดต่อกับกระทรวงสาธารณสุขในงานธุรการ
เกี่ยวกับการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  ๘.  การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟูาและค่าส่งไปรษณีย์
โทรเลขของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
๙.  การลงนามใน ก.พ.๗ ของพนักงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 
 
๑๐. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 
๒๕๓๕ ภายในเขตจังหวัด ดังนี้ 
๑) การออกหนังสือเตือนให้ช าระค่าธรรมเนียมรายปี         
และเงินเพ่ิมการผลิตเพื่อการขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม และถ้าไม่มีการช าระ ฯ ให้ถูกต้องให้
มีอ านาจเพิกถอนใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๒๘ วรรค ๔ 
ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรค ๓ 
๒) การสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้น าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุมที่ฝุาฝืนหรือไม่ผลิตหรือน าเข้า 
เครื่องส าอางตรงตามท่ีแจ้งไว้ในใบรับแจ้งหรือฝุาฝืน 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ระงับการ 

-  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน    
จากคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
-  หนังสือส านักงาน ก.พ.ที ่สร                  
๑๐๐๗/ว ๒๘ ลงวันที่  ๑๕ กันยายน  
๒๕๑๘ และท่ี สร ๑๐๐๗/ว ๔๐                 
ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 
 
 
- พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง          
พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยการ
เปรียบเทียบปรับ พ.ศ.๒๕๓๖ 
 



- ๒๙ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  กระท าทีฝุ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๓) การประกาศการฝุาฝืนหรือไม่ผลิตหรือน าเข้า
เครื่องส าอางตรงตามท่ีแจ้งไว้ในใบรับแจ้งหรือฝุาฝืน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้
ประชาชนทราบเพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองผู้บริโภคได้
ตามแก่กรณี ตามมาตรา ๒๘ วรรค ๔ ประกอบกับมาตรา 
๒๔ 
๔) การออกค าสั่งให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม ต้องรายงานรายละเอียดการด าเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องส าอางควบคุมที่ตนได้ผลิตหรือน าเข้า 
๕) การออกค าสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม ต้องรายงานรายละเอียดการด าเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องส าอางควบคุมที่ตนได้ผลิตหรือน าเข้า 
๖) การออกค าสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขายหรือน าเข้าเพ่ือขาย
เครื่องส าอางควบคุม ต้องรายงานรายละเอียดการด าเนินการ
เกี่ยวกับเครื่องส าอางควบคุมที่ตนได้ผลิตหรือน าเข้า 
๗) การสั่งถอนการอายัด กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ด้านอาหารและ
ยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุน าเข้าตามพระราชบัญญัติ
เครื่องส าอาง พ.ศ.๒๕๓๕ แต่วัตถุท่ีอายัดมีการเก็บรักษา
ในจังหวัดอ่ืนที่มิใช่ด่านอาหารและยาที่น าเข้ามา เมื่อ
ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้น าเข้าได้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง 
เหตุแห่งการสั่งอายัดเรียบร้อยแล้ว และให้แจ้งผลการ
ด าเนินการไปยังด่านอาหารและยาของจังหวัดที่มีการ
น าเข้าวัตถุดังกล่าวนั้น 
๘) การสั่งถอนการยึด หรือถอนการอายัด ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัด สั่งยึดหรืออายัด โดยจะอนุมัติให้
ถอนการยึดหรืออายัดได้ต่อเมื่อสาเหตุแห่งการถูกยึดหรือ
ถูกอายัดนั้น เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่กระทบกระเทือน
ส่งผลร้ายต่อประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้นได้รับการ
แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแลว้ 
๙) กิจการใดๆที่ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการ และต่อมา 
เมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม            
หรือด าเนินการอ่ืนใดในกิจการนั้นๆให้เป็นหน้าที่          
ของผู้ได้รับมอบอ านาจที่จะเป็นผู้ด าเนินการ 
๑๐) อ านาจเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง 
พ.ศ.2535 ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ 
๑๑) การพิจารณาด าเนินการอนุญาตและด าเนินการ          
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๑๒) ในกรณีที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออก

ระเบียบ ข้อก าหนด หรือแนวทางการปฏิบัติงานไว้เป็นการ
เฉพาะกรณี การพิจารณาด าเนินการอนุญาตและ
ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อก าหนด หรือแนวทางการปฏิบัติงานนั้นด้วย 

 

  ๑๓) กรณีผู้รับมอบอ านาจได้พิจารณาด าเนินการอนุญาต 
และด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจใดๆไปแล้ว ต่อมา
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเห็นว่าไม่
ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม สามารถสั่งให้ผู้รับมอบอ านาจ
แก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสมได้ 
๑๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ผู้รับมอบอ านาจ มีอ านาจ แนะน า ติดตาม 
ประเมินผลการใช้อ านาจของผู้รับมอบอ านาจ 
๑๕) ให้ผู้รับมอบอ านาจจัดเก็บข้อมูลรายการการ
ด าเนินงานทุกสิ้นเดือนเก็บไว้ที่ส านักงาน โดยขอให้
รวบรวมรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร และยา ทุก ๖ เดือน ดังนี ้

๑) การด าเนินการระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. – ๓๑ มี.ค 
ของปีถัดไป ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒) การด าเนินการระหว่างวันที่ ๑ เม.ย - ๓๐ ก.ย.  
ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

 

 

๗ ผู้อ านวยการ                   
โรงพยาบาล 

๑.  อนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถพยาบาล                  
ส่งต่อผู้ปุวยออกนอกเขตจังหวัด 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                 
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓                    
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๒.  อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดอยู่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ (๖) 

  ๓.  อนุญาตข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดเดินทางไป              
ราชการในราชอาณาจักรรวมทั้งอนุญาตให้ออกนอกเขต
จังหวัด 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                  
ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ            
พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๑ (๕) 

๘ ผอ.รพ.ชุมชน ๑.  อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปราชการภายใน                  
เขตจังหวัด 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                 
ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและ            
จัดประชุมของทางราชการ                           
พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๑ (๕) 



- ๓๑ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
๙ สาธารณสุขอ าเภอ ๑.  อนุญาตให้รถพยาบาลส่งต่อผู้ปุวยออกนอกเขตจังหวัด 

 
-  ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรี                     
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๑๐ เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด 

๑.  การลงนามในหนังสือถึงนายอ าเภอในแต่ละท้องที่ 
เพ่ือขอให้ไปเป็นพยานตรวจสอบที่ดิน ชี้แนวเขตที่ดินกรณี
ที่มีการรังวัดที่ดิน ที่อยู่ในความดูแลของอ าเภอนั้น 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย            
ที่ มท ๗๗๔๘/๒๔๓๗  ลงวันที่                  
๓  เมษายน ๒๔๙๗ 

  ๒.  การสั่งแก้ไขกรณีปรากฏหลักฐานว่าการแจ้ง          
ครอบครองที่ดินมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
 

-  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย                  
ที่ ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๙
พฤศจิกายน  ๒๔๙๗   

  ๓.  การสั่งแก้ไขระเบียบการครอบครองที่ดิน  เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงท้องที่ 

-  หนังสือกรมที่ดิน ที่  ๐๖๐๖/๓๗   
ลงวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๐๙ 

  ๔.  การหักเงินค่าอากรแสตมป์และการใช้จ่ายกรณี          
จ าเป็นเกี่ยวกับกิจการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
 
 
๕.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารส านักงานที่ดินอ าเภอ) 

-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การรับช าระและน าส่งภาษีอากรจาก
การขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๒  
ข้อ ๒๖ 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี         
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒๘ 

  ๖.  การหักเงินและการจ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ภาษีอากรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๓ 

๑๑ พาณิชย์จังหวัด ๑.  การแจ้งความเพ่ือด าเนินคดีในทางแพ่งและอาญาเมื่อ
เกิดการทุจริตหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินในจังหวัด 

-  ค าสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๙๓/
๒๕๓๖ ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๓๖ 

๑๒ สัสดีจังหวัด ๑. การโอนย้ายทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ย้าย
ภูมิล าเนาทหารเข้ามาหรือออกไปอยู่ต่างอ าเภอ                   
ในจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัด 
 

- บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบ     
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗  ข้อ ๒๖,๓๒ 

  ๒.  การแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทหารกองเกินหรือ
ทหารกองหนุน ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่             
ฝุายปกครองแจ้งมาตลอดจนการแก้ไขสิ่งที่คลาดเคลื่อน               
ให้เป็นการถูกต้อง 

-  ระเบียบการตามค าสั่งกองทัพบก     
ที่ ๑๐๔/๒๕๑๔ และ พ.ร.บ. รับราชการ 
ทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ มาตรา ๑๒ ทว ิ

  3.  การเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินส่งเข้า กอง
ประจ าการทุกแผนรวมทั้งการสอบสวนและจ าหน่ายผู้ที่ไม่
มารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารด้วยสาเหตุต่างๆ 
 

- ค าสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙/๒๕๑๗               
ลงวันที่  ๒๔  มกราคม ๒๕๑๗ 
ประกอบกฎกระทรวง บันทึก
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงมหาดไทย ในระเบียบ
การอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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  4. การจ าหน่ายทหารหรือทหารกองประจ าการ ทหาร

กองเกินหรือทหารกองหนุนด้วย 
  บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย ในระเบียบ       
อันเกี่ยวกับ  พ.ร.บ. รับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๒๗ 

  ๕.  การควบคุมบันทึกเพ่ิม จ าหน่าย  การปลดย้าย
ประเภททหารกองประจ าการทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนในทะเบียนและบัญชี 
 

-  บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทย  ในระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  ๖.  การน าตัวคนที่ต้องเข้ากองประจ าการและการน า            
ตัวคนข้ึนทะเบียนกองประจ าการ 
 

-  บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทย  ในระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๙ 

  ๗.  การเป็นกรรมการชั้นสูง 
 

-  พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗ ม. ๒๘ ตรี 

  ๘  การส่งยอดจ านวนทหารกองเกินที่จะเรียกประจ าปีต่อ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก 
 
 
 
 
๙.  การแจ้งจ านวนคนที่เฉลี่ยส่งเข้ากองประจ าการ            
ฝุายที่ขอเรียก 
 
 
 

-  บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการ 
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗  ข้อ ๖ 
 
-  บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบอัน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๗,๘ 

  ๑๐.  การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมสมาชิก              
กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
๑๑.  การประสานงานกับศูนย์ประสานงานกองหนุนเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติและศูนย์ประสานงานทหารกองหนุน
เพ่ือความมั่นคงของชาติภาค 1 
๑๒.  การสั่งการศูนย์ประสานงานกองหนุนเพื่อความ            
มั่นคงของชาติระดับอ าเภอ 

-  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย    
ที่ มท. ๐๓๓๑/ว ๗๑ ลว. ๑๕ ม.ค. 
๒๕๒๔ 
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๑๓ คลังจังหวัด ๑. การอนุมัติฎีกาของส่วนราชการต่างๆ ยกเว้นฎีกาของ

ส านักงานคลังจังหวัด 
 
 
๒. การขอเบิกและน าส่งเงินคงคลัง 
 

-  พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑  และ
ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง พ.ศ. 
๒๕๒๐ ข้อ ๔๙ 
- ระเบียบการย้ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. 
๒๕๓๖ 

  ๓. การขออนุมัติรอการน าส่งเงินคงคลังไว้เป็นการ               
ชั่วคราว กรณีเงินคลังในเกินวงเงินที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
๔.  การขอก าลังต ารวจรักษาความปลอดภัยและ                  
น ารถขบวนในการไปเบิกและส่งเงินคงคลัง 
๕. การอนุมัติให้ส่วนราชการฝากสิ่งของไว้ ณ สนง.คลัง จ. 
๖. การอนุมัติให้เปิดที่ท าการส านักงานคลังจังหวัด            
นอกเวลาปฏิบัติราชการปกติ 

-  ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง      
ณ ส านักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ข้อ ๔๓ 
-  ระเบียบการย้ายตัวเงินคงคลัง     
พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๓๔ 
-  ระเบียบการฝากสิ่งของ ณ 
ส านักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๖ 
- ระเบียบการเก็บรักษาคงคลัง           
ณ ส านักงานคลัง พ.ศ. ๒๕๑๙ ข้อ ๔๘ 

  ๗.  การสั่งโอนและลงนามแจ้งการโอนเงินขายบิล 
 
 

-  พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑              
และข้อบังคับว่าด้วยเงินขายบิล           
พ.ศ. ๒๔๙๕ 

  ๘.  การส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ ให้ส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกทราบ
และการอนุมัติโอนเบี้ยหวัดบ านาญไปตั้งจ่ายทางส านักเบิกอ่ืน 
 
๙.  การอนุมัติใบขอกันเงินให้เบิกเหลื่อมปีเป็นกรณีพิเศษ 
หลังระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 
 
๑๐.  การอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพ่ิมเติมเฉพาะกรณี
ปรับพอกอัตราเงินเดือนที่ใช้เงินเดือนเหลือจ่ายทุกกรณี  
เช่น  ปรับวุฒิ เลื่อนระดับ เป็นต้น 
 

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การขอรับและการจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ข้อ ๑๘ 
 
-  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๖๔ 
 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี                 
และเงินอ่ืน  ในลักษณะเดียวกัน                        
พ.ศ. ๒๕๓๕ และหนังสือ                            
กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 
๐๕๑๒/ว ๗ ลงวันที่  ๙  พ.ค. 
๒๕๓๗ 

  ๑๑.  การส่งส าเนาหนังสือเวียนระเบียบ  ข้อบังคับของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ส่วนราชการ                     
ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 

 

๑๔ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

๑.  การขอจดทะเบียนตราประทับไม้ของเอกชน 
๒.  การอนุมัติและออกใบอนุญาตตาม พรบ.ปุาไม้ พ.ศ. 
๒๔๘๔               

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๔๙๘) 
-  ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการ
ควบคุมการแปรรูปไม้ พ.ศ.๒๕๔๑           
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  ๔.  การออกใบคู่มือคนงาน 

๕.  การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
 
6.  เป็นนายทะเบียนตามพระราชบญัญัติสวนปาุ พ.ศ. 2535 
๗. การเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงของปุาหวงห้าม 
8.การออกใบเบิกทางน าไม้หรือของปุาเคลื่อนที่ 
 
 
 
9.การประทับตามประจ าต่อหนงัสือก ากับไม้แปรรูปและ
หนังสือก ากับ 
 
 
๑๐.การปฏิบัติเก่ียวกับของกลางในคีดปุาไม้ในส่วนของการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและพจิารณาจ าหน่ายของกลาง 
 
11.ลงนามในอนญุาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ 
12.การอนุญาตให้ผลิตและจ าหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์ 
13.การอนุญาตน าเลื่อยโซย่นตอ์อกนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
เป็นการชั่วคราว 
14.การอนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจา้ง 
15.การอนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต ์
16.การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีก าลัง
เครื่องจักรกลเพิ่มข้ึนจากที่ระบไุว้ในใบอนุญาต 
17.การอนุญาตเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนญุาต 
 
 
 
 
 
18.การออกใบอนุญาตแทนอธดิีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลและ
มีอ านาจหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
-ออกใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ าบาดาล 
-โอนใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใบอนุญาตใชน้้าบาดาล 

-กฎกระทรวง ฉบับ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗) 
-กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๑๘) 
-พรบ.ปุาไม่ พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๔๘ม.๕๕ 
-  พ.ร.บ.ปุาไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ม.๕๗ 
-  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ออกตามกรมปุาไม้พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
- พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. 2535 
 
-พรบ.ปุาไม่ พ.ศ. 2484 
-พรบ.ปุาไม้ พ.ศ. 2584 ม. 
58,39,49,11 และกฎกระทรวงฉบับที่ 
26 พ.ศ.2538 
-ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยตราประจ าต่อ
หนังสือก ากับไม้แปรรูปและหนังสือ
ก ากับไม้แปรรูปและหนังสือก ากับ
สิ่งประดิษฐ์ พ.ศ.2533 
-หนังสือกรมปุาไม้ ที่ กษ 
0743.03/18059 ลงวันที่ 28 พ.ย.
2516 
-พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
-กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ได้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้มีผลติหรือน าเข้าเลื่อยโซ่
ยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้
มีก าลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้
ขอรับใบขออนุญาต พ.ศ. 2551 และ
(ฉบับที่2)พ.ศ.2555 
-กฎกระทรวง ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ได้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ ซ่อมแซมเลื่อยโช่ยนต์เป็น
ธุรกิจเพื่อสินจ้าง พ.ศ.2551 
-ค าสั่งกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่ 
345/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2545 
-ค าสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 650/2553 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 



- ๓๕ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  -ต่อใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลและใบอนุญาตใชน้้ าบาดาล 

-ด าเนินคดีแพ่ง คดลี้มละลาย พร้อมทั้งด าเนินการ้องทุกข์ 
คดีอาญาและคดปีกครองที่เก่ียวกับพระราบัญญตัิน้ าบาดาล 
พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ด้รับมอบหมายและอ านาจหน้าทีท่ี่
ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยน้ าบาดาล 
19.การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
ดังนี ้
-แก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาต มาตาม 33 แห่ง
พระราชบญัญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติน้ าบาดาล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 
-สั่งและก าหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเพื่อปูองกัน
ความเสียหายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมใน
เขตน้ าบาดาลตามที่เห็นสมควรมาตรา 34 แห่ง
พระราชบญัญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 
-เพิกถอนใบอนุญาตมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญตัิน้ า
บาดาล พ.ศ. 2520 
-ด าเนินคดีแพ่ง คดลี้มละลาย พร้อมทั้งด าเนินการ้องทุกข์ 
คดีอาญาและคดปีกครองที่เก่ียวกับพระราบัญญตัิน้ าบาดาล 
พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ด้รับมอบหมายและอ านาจหน้าทีท่ี่
ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยน้ าบาดาล 
20.การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือด าเนินการอื่นที่
เก่ียวข้องในการบริหารราชการของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเกี่ยวกับการเงิน 
การคลังและการงบประมาณ กระท าได้ภายในวงเงิน
งบประมาณรายจา่ยทีไ่ด้รับจัดสรรหรือเงินอื่นใดที่ได้รับมอบ
อ านาจเฉพาะข้อ 2.2-2.8 
21.การอนุมัติ สั่งจ้าง เลิกจา้ง หรือให้ลาออก ของลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน และรายวนัตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ
ทางราชการและระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องที่ก าหนดไว้ 
22.การอนุมัติลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการของ
หน่วยงาน 
23.การอนุมัติให้ความเห็นชอบสั่งการ และด าเนินการ
เก่ียวกับการจดทะเบียนต่อทะเบียน รถราชการทุกชนิด และ
ด าเนินการอื่นที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของหน่วยงาน 
 

  
 
 
 
 
 
-ค าสั่งกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่ 
345/2545 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2545 
-ค าสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ 650/2553 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ค าสั่ง สป.ทส.ที่ 674/2556 ลงวันที่ 
18 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
-ค าสั่ง สป.ทส.ที่ 52/2556 ลงวันที่ 9
เมษายน 2556 
 
 
 
-ค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯที่ 
292/2561 ลงวันที่ 29 มิ.ย.2561 

  
 

  



- ๓๖ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
15 ประมงจังหวัด 1.  การให้ผู้รับอนุญาตรื้อถอนเครื่องมือท าการประมง      

สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งใดในที่จับสัตว์น้ าซึ่งกระท าผิดหรือ
ประทานบัตรใบอนุญาตได้สิ้นอายุแล้ว บรรดาที่เป็นของ
ผู้รับอนุญาต 

-  พระราชบัญญัติการประมง         
พ.ศ. 2490 มาตรา 58 และมาตรา 
59 

  2.  การพิจารณาให้กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ
การประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

-  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณา         
ให้กู้เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2537   
ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2537 

  3.  การเปรียบเทียบคดีกระท าผิด พ.ร.บ.การประมง 
 

-  ค าสั่งกรมประมง ที่ 
9791/2538   ลงวันที่  18  
ตุลาคม  2528 

  4.  การเบิกจ่ายเงินส่วนลดอากรการประมง -  ระเบียบกระทรวงเกษตรและ    
สหกรณ์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน             
ส่วนลดอากรการประมง (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2523 

  5.  การออกใบอนุญาตและใบรับรองประเภทต่างๆ                 
ในส่วนของสัตว์ปุา  ซึ่งเป็นสัตว์น้ า 

-  ค าสั่งกรมประมง ที่ 187/2538       
ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2538 

16 ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 

1. การอนุญาตจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี 
เขต 1 และส านักงานลูกเสือจังหวัด มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1        
ในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 
และหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด 

- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551  
- ข้อบังคมคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 

  2. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นผู้อนุญาตกลุ่ม/กองลูกเสือ
สังกัดส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 
และส านักงานลูกเสือจังหวัด เฉพาะกรณีการพาลูกเสือ เนตร
นารี เดินทางไกล และอยู่ค่ายแรมคืน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการบริหารให้แก่กลุ่ม กองลูกเสือในเขตพ้ืนที่
บริการของส านักงานลูกเสือจังหวัด และส านักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 

- ข้อบังคับคณะลูกเสือฯ พ.ศ.2509 

  3. มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นผู้อนุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกปฏิบัติการกลุ่ม กองลูกเสือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปัตตานี เขต 1 และส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี 

- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การตรวจขั้น 5 ขั้น
ปฏิบัติการและประเมินผลวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535  

17 ผู้บังคับการต ารวจภธูร
จังหวัด 

1.  การตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาเกณฑ์การลงโทษ
ข้าราชการต ารวจภายในจังหวัด 

-  ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 1 บทที่ 3 ข้อ 2 

  2.  การวางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม -  ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 24  บทที่ 11 



- ๓๗ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
    
  3.  การส่งคนวิกลจริตไปรักษายังโรงพยาบาล 

 
-  ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 8 บทที่ 2 ข้อ 227 

  4.  กรรส่งนายแพทย์ออกไปชันสูตรพลิกศพ 
 

-  ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 10 บทที่ 1 ข้อ 317 

  5.  การเบิกจ่าย ตอบรับ อาวุธยุทธภัณฑ์เพ่ือซ่อมหรือ
เก็บยังกรมกองที่เป็นเจ้าหน้าที่ 

-  ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 34 บทที่ 5,7 

  6.  การเตือนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ -  พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ. 2484 
  7.  การส่งบทประพันธ์การแต่งกายเกี่ยวกับการอนุญาตมี

มหรสพ (งิ้ว) ไปให้หน่วยเหนือตรวจสอบ 
 

-  ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 
17747/2501 ลงวันที่  8  
พฤศจิกายน  2501 

  8.  การอนุมัติเก่ียวกับการผัดขนย้ายครอบครัว                          
ข้าราชการต ารวจ 

-  ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 31  ข้อ 2 

  9.  ลงนามอนุมัติจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ช ารุดเสียหาย
หรือสูญเสียหายจากการกระท าโดยประมาท 

-  ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 34 บทที่ 4 

  10.  การขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 โดยมอบหมายให้ต ารวจภูธร
จังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบ 

-  หนังสือ ด่วนที่สุด 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0614.423/ว 746 ลงวันที่  26  
พฤษภาคม  2531 

  11.  งานควบคุมกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์                  
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์                 
พ.ศ. 2530 

-  พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและ               
โทรทัศน์ พ.ศ. 2530 

  12.  การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ของข้าราชการต ารวจ
หรือมูลนิธิต่างๆ ในกรณีท่ีต ารวจได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

-  หนังสือกรมต ารวจ ที่ 
0612/2653  ลงวันที่  7  
เมษายน 2532 

  13.  กรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัด
เดียวกัน ควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ                
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจชี้ขาด 

-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 21 

  14.  อ านาจในการด าเนินการตั้งกรรมการสอบสวนทางละเมิด 
15.  ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ         
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโดยไม่เพ่ิม
วงเงิน (ข้อ 20) 

(2) การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ                     
งบประมาณจะต้องไม่ท าให้เปูาหมายผลผลิตและ 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ              
ความรับผิดชอบทางละเมิดของ                 
เจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 
-  ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ              
ที่ 859/2545  ลงวันที่  27  
ธันวาคม  2545  เรื่องการมอบ
อ านาจการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2545 



- ๓๘ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  (3) หรือผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้เปลี่ยนแปลงไปในทาง              

ที่ลดลง (ข้อ 25) 
(4) การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการ              

จัดสรร หากมีเงินเหลือจ่ายภายในเฉพาะงบลงทุน           
เพ่ือสมทบรายการอื่น  (ข้อ 27) 

 

  (๔) การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
เหลือจ่าย  เฉพาะงบลงทุน ไปเพิ่มวงเงินรายการ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ได้ไม่ร้อยละ 10 (ข้อ 28) 
(๕) การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ        
ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว มีเงินเหลือจ่ายใน             
เฉพาะงบลงทุน เพ่ือด าเนินการปรับปรุงรายการ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (ข้อ 29) 

   (๖) การรายงานให้ส านักงบประมาณกรมบัญชีกลาง 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็วพร้อม
ส าเนาให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติทราบเป็นทางประสาน
ด้วย (ข้อ 32) 

(7) การใช้จ่ายและการโอน และหรือเปลี่ยนแปลง                     
งบประมาณรายจ่ายงบกลางโดยอนุโลม (ข้อ 36) 

 

 

18 อุตสาหกรรมจังหวัด การออกหนังสือนัดหมายถึงนายอ าเภอท้องที่ ในการตรวจสอบ
ท าเลสถานที่ขออนุญาตตั้งโรงงานของโรงงานจ าพวกที่ 2 และ
จ าพวกที่ 3 

-  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

19 ประชาสัมพันธ์จังหวัด การให้ข่าวและการบริการข่าวสารของทางราชการ    
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าหรือภารกิจที่ได้รับ               
มอบหมาย 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี                        
ว่าด้วยการให้ข่าวสารและบริการ                 
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529                   
ข้อ 6.3 

20 สวัสดิการและ               
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด 

1.  การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่างๆ                   
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใน
วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 

-  ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วยเงินกองทุน
รณรงค์  เพื่อปูองกันอุบัติภัยจากการ
ท างาน พ.ศ. 2530 

  2.  การลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็ค                 
กรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่นายจ้าง              
น ามาช าระ 

-  ค าสั่งส านักงานประกันสังคม                  
ที่ 601 /2535 ลงวันที่ 3  ตุลาคม 
2535 

21 ประกันสังคมจังหวัด 1. ยึด  อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ด าเนินคดี
และบังคับคดี 
    1.1 ออกหนังสือเตือนให้นายจ้างน าส่งเงินสมทบและ
หรือเงินเพ่ิมที่ค้างช าระ 
   1.2 ออกค าสั่งให้ยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้าง  ซึ่งไม่น าส่งเงินสมทบและเงินเพ่ิม   

- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม   
ที่  2001/2550  ลงวันที่  9  
พฤศจิกายน  2550   
 
 
 



- ๓๙ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  หรือน าส่งไม่ครบจ านวน  ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัย

ค าร้อง  ค าขออื่นใดที่เก่ียวกับการยึด    อายัด  และการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน  รวมถึงออกค าสั่งถอนการยึด  
หรืออายัดทรัพย์สินด้วย 

 

  2. การด าเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  พ.ศ.  2534 
   2.1 ลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็ค  ช าระเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนและ
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  พ.ศ. 2534  มาตรา  7 
   2.2 ร้องทุกข์  เพ่ือด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติ  ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
พ.ศ. 2534 มาตรา 4  โดยมอี านาจด าเนินการจนกว่าคดี
จะถึงที่สุดรวมทั้งมีอ านาจถอนค าร้องทุกข์หรือถอนฟูองด้วย 
3. การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด าเนินคดีอาญาตาม
กฎหมาย  ดังนี้ 
   3.1 ประมวลกฎหมายอาญา 
   3.2 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
   3.3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
   โดยมีอ านาจด าเนินการในกรณีต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด  รวมทั้งมีอ านาจในการถอนค าร้อง
ทุกข์หรือถอนฟูองตามที่กฎหมายก าหนด 

- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม ที่ 
2001/2550  ลงวันที่  9  
พฤศจิกายน 2550 
- หลักเกณฑ์การใช้อ านาจอยู่ภายใต้  
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค  พ.ศ. 2534 
 
 
 
 
- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม  ที่ 
2001/2550  ลงวันที่  9  
พฤศจิกายน 2550 
-เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา, 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 
2533  และพ.ร.บ. เงินทดแทน                
พ.ศ. 2537 

  4. พิจารณาและอนุมัติค าขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลา
ยื่นค าร้องเรียกเงินทดแทนและการยื่นอุทธรณ์ให้แก่บุคคล
ดังนี้ 
    4.1 ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหรือบุคคล
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกรณีลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย  มิได้ยื่นค า
ร้องขอรับเงินทดแทนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหรือสูญหาย 

- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม ที่ 
2001/2550  ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2550 
 

      4.2  นายจ้าง  ลูกจ้าง  หรือมีผู้มีสิทธิมิได้ยื่นอุทธรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งค าวินิจฉัย  
หรือการประเมินเงินสมทบ 
5. อนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม  ณ  ส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดและส านักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขา ตามข้อ 13 (1)  (2)  (3)  (4) (5) (7) (8) ข้อ 16 
และเบิกเงินสดทดรองจ่ายตามข้อ 25  ของระเบียบ
คณะกรรมการประกันสังคม  ว่าด้วยการรับเงิน  การ
จ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2547   

- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม ที่ 
2001/2550  ลงวันที่  9  
พฤศจิกายน  2550 
 



- ๔๐ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ส าหรับการสั่งจ่ายเงินครั้งละห้าแสนบาทข้ึนไป  
  6.  จ าหน่ายหนี้ ที่นายจ้างค้างช าระออกจากบัญชี       

เป็นสูญ ดังนี้ 
    6.1 หนี้มีนายจ้างค้างช าระเงินกองทุนประกันสังคม  
รายละไม่เกินสองแสนบาท 
    6.2 หนี้ที่นายจ้างค้างช าระเงินกองทุนเงินทดแทน  
รายละไม่เกินห้าหมื่นบาท 

- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม ที่ 
2001/2550  ลงวันที่  9 
พฤศจิกายน 2550 
 

  7. อนุมัติด าเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตาม
หนังสือเวียนกระทรวงการคลังทุกฉบับที่ระบุว่าเป็น
อ านาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

- ค าสั่งส านักงานประกันสังคม ที่ 
239/2549  ลงวันที่  9 
กุมภาพันธ์ 2549 

22 สหกรณ์จังหวัด 1.  ขอความเห็นชอบหรือรายงานให้กรมทราบเกี่ยวกับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทุกประเภท 
2.  การรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ทุกประเภท 

-  ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 
-  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

  3.  การส่งรายงานการตรวจการสหกรณ์และรายงาน
แสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ 

-  ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 
366/2541 ลงวันที่  8  ตุลาคม 
2541 

  4.  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ การขอกู้เงินทุน การส่งคืนเงินกู้ 
การรายงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับเงินทุน 

-  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มาตรา 19,27,134 

  5.  เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฟริดริชแอนเบรท -  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า
ด้วยเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
มูลนิธิ ฟริดริชแอนเบรท พ.ศ. 2532 

  6.  การให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ส าหรับโครงการต่างๆ 

-  ระเบียบส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2529 

  7.  เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร -  ประกาศกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์  พ.ศ. 2542 

  8.  การศึกษาวิเคราะห์และรับทราบระเบียบและการ
แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์และชุมชนสหกรณ์หรือ
ชุมนุมสหกรณ์ก าหนด 

-  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์       
ที่ กษ 1101/339 ลงวันที่         
12  มกราคม 2537 

  9.  การด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่อน
ส่ง ทั้งในด้านการจดทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ์ หรือ
กระท าการอ่ืนๆ (เว้นแต่การย้าย)  ต่อนายทะเบียน 
พาหนะจังหวัดปัตตานี แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์        
(เมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้รายงานพร้อมส่งส าเนาเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายใน       
7 วัน นับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
10. ให้รับทราบระเบียบต่างๆ  ของสหกรณ์และชุมชน  สหกรณ์ 

-  ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์                        
ที่ 592/2539  ลงวันที่  29  
สิงหาคม  2539  เรื่อง การมอบ
อ านาจให้ด าเนินการเก่ียวกับ
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่อนส่ง 
 
 
-  หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 
1101/339  ลว 12  ม.ค. 2537 
 
 



- ๔๑ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
23 สถิติจังหวัด 1.  การให้ความยินยอมการเบิกเงินงบประมาณแทนส่วน

ราชการอ่ืนลงใน ใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
(แบบ 8200) 

-  ค าสั่งส านักงานสถิติแห่งชาติ               
ที่ 174/2544 ลว. 12 พ.ค. 
2544  และ ค าสั่งที่ 265/2544 
ลว. 9  ก.ค. 2544 

24 ปศุสัตว์จังหวัด 1. การพิจารณาอนุญาตและควบคุมการด าเนินการฆ่า
สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

-  พ.ร.บ.ควบคุมและฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 

  2. การด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการของหน่วยงาน - ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 183/2550 
ลว. 9 ม.ีค. 2550 

25 นายอ าเภอทุกอ าเภอ 1. ตั้งกรรมการเพ่ือตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ภายในวันสิ้น
เดือน กันยายน ของทุกปี 

 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  2. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
ประจ าอ าเภอเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รวมทั้ง
การออกนอกเขตจังหวัด 

 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.
2524 ข้อ 11 (5) 

  3. การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการ
ประจ าอ าเภอ ทั้งภายในและนอกเขตจังหวัด 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
รถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 

  4. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ
ประจ าอ าเภอ  ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอด
บุตร ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
และลาพักผ่อนประจ าปี (ยกเว้น ผกก. และ รอง ผกก.สภ.) 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  5. อนุมัติให้ข้าราชการในอ าเภอ (ส่วนภูมิภาค) อยู่ปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการปกติได้ และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าอาหาร ท าการนอก
เวลา พ.ศ.2532 ข้อ 7 

  6. การแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ และการอนุมัติ
ให้ท าลายหนังสือราชการปกติได้ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 67,69 

  7. ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุที่ได้ตรวจสอบแล้ว ว่าหมดความ
จ าเป็น หรือหมดสภาพการใช้งาน หรือ หากใช้ในราชการ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

  8. อนุมัติให้ส่วนราชการ หรือ บุคคลยืมวัสดุของส่วน 
ราชการไปใช้ในราชการ 

9. อ านาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดตามาตรา 3 ทวิ 
(1)แห่งประมวลรัษฎากร “ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
หรือมโีทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ที่เกิดในท้องที่อ าเภอ” 

10. การลงนามในบัตรประจ าตัวกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 
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ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
26 สนง.คุมประพฤติ จว.ปน. 1. การอนุมัติการจัดฝึกอบรม การเบิกจ่ายในการจัดการ

ฝึกอบรม ตลอดจนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 
2. การอนุมัติการจัดงาน หรือการจ้างการจัดงาน การเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หรือการจ้างการจัดงาน ตลอดจน
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน 

3. การอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกกรมคุมประพฤติเป็นผู้จัดขึ้น 
ทั้งกรณีมีค่าลงทะเบียนและไม่มีค่าลงทะเบียน 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดการประชุมของทางราชการ 
พ.ศ.2524 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ
จัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) 

27 สนง.พลังงาน จว.ปน. - การออกใบอนุญาตหรือการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) 
เฉพาะโรงเก็บก๊าซ และร้านจ าหน่ายก๊าซ 

- การรับแจ้งและออกหนังสือรับแจ้งมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย ชนิดที่ 3 (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เฉพาะร้าน
จ าหน่ายก๊าซ 

- รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการใช้อ านาจต่อ         
กรมธุรกิจพลังงานเป็นประจ าทุกเดือน 

- มาตรา 32 มาตรา 38 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 และค าสั่ง
กระทรวงพลังงานที่ 4/2550 ลงวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2550 

  - รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ ามันมาตรา 
10 และมาตรา 11 

- มาตรา 32 มาตรา 38 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

  - รับแจ้งและออกใบรับแจ้งเป็นขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 
- รับแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ แจ้งเลิกประกอบกิจการของผู้ค้า

มาตรา 10 มาตรา 11 และผู้ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 
- สั่งหยุดประกอบกิจการผู้ค้าน้ ามันมาตรา 10 มาตรา 11 

และผู้ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 ตามมาตรา 15 
-  ด าเนินคดีผู้ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้า

น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
และให้รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ในการด าเนินคดี 

-  ด าเนินคดีกับผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ผู้บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวซึ่งเป็นผู้ด าเนินการแทนผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 
สถานีบริการ หรือผู้ใดซึ่งกระท าการฝุาฝืนค าสั่ง
นายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 และให้รวมถึงการแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการด าเนินคดี 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการค้า
น้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 
 
 
 
- มาตรา 32 มาตรา 38 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง 
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ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  - ให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ 
ก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและปูองกัน
ภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 
23 ธันวาคม พ.ศ.2547 เรื่องก าหนดที่ออก 

  รายงานผลการใช้อ านาจดังกล่าวต่อกรมธุรกิจพลังงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

ตามความใน ข้อ 3 แห่งพระราชก าหนด
แก้ไขและปูองกันภาวะการขาดแคลนน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2516 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
ก าหนดแก้ไขและปูองกันภาวะการขาด
แคลนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516         
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520 

  1. การพิจารณาออกใบอนุญาต โอนหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ดังนี้ 

  - สถานีบรรจุก๊าซที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตร 
  - สถานีบริการ 
2. การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ 

ดังนี้ 
  - สถานีบรรจุก๊าซที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตร 
  - สถานีบริการ 
  - ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกยกเว้นของผู้ค้าน้ ามันตา

มาตรา 7 หรือที่เป็นผู้ขนส่งให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 
3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบสถานที่ใช้ก๊าซที่มีปริมาณ

การเก็บก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตรและสถานที่จ าหน่าย
อาหารที่ใช้ก๊าซ 

- มาตรา 32 มาตรา 38 และมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 

  ๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถัง
เก็บและจ่ายก๊าซหรือถังขนส่งก๊าซครบวาระ ได้แก่ 

   - ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกยกเว้นที่เป็นของผู้ค้าน้ ามัน
ตามมาตร 7 หรือที่เป็นผู้ขนส่งให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 

   - สถานีบรรจุก๊าซที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตร 
    - สถานีบริการ 
    - สถานที่ใช้ก๊าซที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน 60,000 ลิตร 
   - สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
- การพิจารณาออกใบอนุญาตโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ

การับแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครอง การประกอบกิจการที่   
เป็นสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม ที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน 
60,000 ลิตร 

- การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่
เกิน 60,000 ลิตร 

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรา 32 มาตรา 38 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2550  ประกาศกระทรวงพลัง 
งาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การเก็บรักษา การก าหนดบุคลากรที่ 
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ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ถังเก็บและจ่ายก๊าซครบวาระในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ที่มีปริมาณการเก็บไม่เกิน 60,000 ลิตร 
 

รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2535 ส าหรับสถานที่
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจ
พลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2554 

  การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบแทน โอน หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการก๊าซควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ ที่มี

ปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ 

ลักษณะที่สามที่มีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ าหน่าย

ลักษณะที่สอง 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ

ลักษณะที่สอง 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 
- ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตรึงไว้บนรถขนส่งก๊าซ

ปิโตรเลียมที่จดทะเบียนในจังหวัดยกเว้นที่เป็นของผู้ค้า
น้ ามันตามมาตรา 7 ตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ ามัน
เชื้อเพลิงหรือที่เป็นของผู้ขนส่งให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 

- สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุที่มี 

ค าสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 340/2556  

  ปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้

ลักษณะที่สามที่มีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจ าหน่าย

ก๊าซลักษณะที่สอง 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านโรงเก็บ

ลักษณะที่สอง 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซหรือ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่สิ้นอายุก่อน
วันที่ 23 กันยายน 2556 
- ยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกยกเว้นที่เป็นของผู้ค้าน้ ามัน 

ตามมาตรา 7 หรือที่เป็นของผู้ขนส่งให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 
- สถานที่บรรจุก๊าซ ที่มีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานีบริการ 
- ร้านจ าหน่ายก๊าซ 

 



- ๔๕ - 

ล าดับ ผู้ด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
- โรงเก็บก๊าซ 
- สถานที่ใช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลว ทีม่ีปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวครบวาระดังต่อไปนี้ 
- ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตรึงไว้บนรถขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวที่จดทะเบียนในจังหวัดหรือที่เป็นของผู้ขนส่ง
ให้ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 
- สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุที่มี
ปริมาณไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้
ก๊าซลักษณะที่สามไม่เกิน 60,000 ลิตร 
- สถานที่บริการก๊าซปิโตรเลียม 

 


