
 
 

 
 

 
อํานา
และน

ราชก
กระท
นายม
กระท
โดยให้
๑๐ ตุ
อํานว
ในการ
ระยะ
มาตร
และที
มาตร
พัสดุ 
อิเล็กท
อิเล็กท
Biddi
อํานา
 
อํานา
และน
การม
หัวหน้
ข้อคว

เรื่อง  กา

ต
จของผู้ว่าราช

นายอําเภอ ปฏิ

 ด้
ารจังหวัดลพบ

ทรวงมหาดไท
มงคล อดทน 
ทรวงมหาดไทย
ห้นายเธียรชัย 
ตุลาคม ๒๕๕๙
วยความสะดว
รปฏิบัติราชก
เวลาในการใช

รา ๕๒/๑ มาต
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
รา ๒๓ แห่งพร
 พ.ศ.๒๕๓
ทรอนิกส์ พ.
ทรอนิกส์ (E
ing : e-bidd
จจากกระทรว

ให
จของผู้ว่าราช

นายอําเภอ ปฏิ
มอบอํานาจขอ
น้าส่วนราชกา
วามดังต่อไปน้ี

ารมอบอํานาจ
ปลัดจังห

ตามที่จังหวัดก
ชการจังหวัดก
ฏิบัติราชการแ

ด้วยมีพระบร
บุรี ดํารงตําแห
ทย ได้มีคําสั่งท
 หัวหน้าสํานั
ย ได้มีคําสั่งที่ 
 อัจฉริยพันธ์ุ ป
๙ เป็นต้นไป ด
กและตอบสน
าร เป็นการก
ช้อํานาจ จึงอ
ตรา ๕๔ และ
ม โดยพระรา
ระราชกฤษฎีก
๓๕ และที่แ
ศ.๒๕๔๙ ปร
lectronic M
ding) ลงวันที
วง กรม รัฐวิส
ห้ยกเลิกคําสั่ง
ชการจังหวัดก
ฏิบัติราชการแ
องผู้ว่าราชกา
รประจําจังหวั
้ 

ค

จของผูว้่าราช
วัดกาฬสินธ์ุ ห
และนายอําเ

....
าฬสินธ์ุได้มีคํ
าฬสินธ์ุให้รอง
แทน น้ัน 

มราชโองกา
หน่งผู้ว่าราชก
ที่ ๑๑๒๖/๒๕
นักงานจังหวัด
 ๑๑๒๕/๒๕๕

 ปลัดจังหวัดลพ
ดังน้ัน เพ่ือให้
นองต่อความต้
กระจายอํานา
อาศัยอํานาจต
มาตรา ๕๗ 
าชบัญญัติระเ
กาว่าด้วยการ
แก้ไขเพ่ิมเติม
ระกาศสํานักน
Market : e-
ที่ ๓ กุมภาพั
สาหกิจ และห
งจังหวัดกาฬสิ
าฬสินธ์ุให้รอง
แทนคําสั่งกาฬ
ารจังหวัดกาฬ
วัดกาฬสินธ์ุ แ

คําสั่งจังหวัดก
ที่ ๔๔๙๔/ ๒

ชการจังหวัดกา
 หัวหน้าส่วนร
เภอทุกอําเภอ 
.....................
ําสั่งที่ ๒๘๔๐
งผู้ว่าราชการจ

รโปรดเกล้าฯ
การจังหวัดกา
๕๕๙ ลงวันที่
ดกาฬสินธ์ุ ดํา
๕๙ ลงวันที่ ๗
พบุรี ดํารงตําแ
ห้การปฏิบัติรา
ต้องการของป
าจการตัดสินใ
ตามความในม
 แห่งพระราช
เบียบบริหารร
รมอบอํานาจ 
ม ระเบียบ
นายกรัฐมนตรี
-market) แ
พันธ์ พ.ศ.๒๕
น่วยงานของรั

สนิธ์ุ ที่ ๒๘๔๐
งผู้ว่าราชการจ
ฬสินธ์ุ และคํา
ฬสินธ์ุให้รองผ
และนายอําเภอ

กาฬสินธ์ุ 
 ๒๕๕๙ 
าฬสินธ์ุให้รอง
าชการประจาํ
 ปฏิบัติราชกา
................. 
๐/๒๕๕๘ ลงวั
จังหวัด ปลัดจั

ฯ แต่งต้ังให้น
าฬสินธ์ุ ต้ังแต่
ที่ ๗ ตุลาคม ๒
ารงตําแหน่งร

๗ ตุลาคม ๒๕๕
แหน่งรองผู้ว่า
าชการของจังห
ระชาชนเกิดค
ใจและความรับ
มาตรา ๓/๑ ม
บัญญัติระเบีย
ราชการ (ฉบับ
 พ.ศ.๒๕๕๐ ร
สํานักนายกรั
รี เรื่องแนวท
ละด้วยวิธีประ

๕๕๘ และกฎห
รัฐ ผู้ว่าราชกา
๐/๒๕๕๘ ลงวั
จังหวัด ปลัดจั
สั่งอ่ืนที่เก่ียวข
ผู้ว่าราชการจั
อทุกอําเภอ ป

 

งผู้ว่าราชการ
าจังหวัดกาฬสิ
ารแทน 

ันที่ ๑๕ ตุลา
จังหวัด หัวหน้

นายณัฐภัทร 
วันที่ ๑ ตุลาค
๒๕๕๙ เรื่อง 
รองผู้ว่าราชก
๕๙ เรื่อง โอน
ราชการจังหวั
หวัดกาฬสินธ์ุ
ความคุ้มค่า รว
บผิดชอบที่เห
มาตรา ๓๘ 
ยบบริหารราช
บที่ ๗) พ.ศ
ระเบียบสํานัก
รัฐมนตรีว่าด้ว
ทางปฏิบัติในก
ะกวดราคาอิเล
หมาย กฎ ระ
ารจังหวัดกาฬ
วันที่ ๑๕ ตุลา
จังหวัด หัวหน้
ข้องกับคําสั่งนี
จังหวัดกาฬสิน
ปฏิบัติราชการ

รจังหวัดกาฬสิ
สนิธ์ุ  

คม ๒๕๕๘ เรื
น้าส่วนราชกา

 สุวรรณประ
คม ๒๕๕๙ เป็
 แต่งต้ังข้ารา
การจังหวัดก
นข้าราชการพ
ัดกาฬสินธ์ุ ทัง้

ธ์เป็นไปด้วยคว
วดเร็ว และมีป

หมาะสม ลดขั
มาตรา ๓๙ 
ชการแผ่นดิน 
.๒๕๕๐ มาต
กนายกรัฐมนต
วยการพัสดุด้ว
การจัดหาพัสด
ล็กทรอนิกส์ 

ะเบียบ ประกา
ฬสินธ์ุ จึงมีคําส
คม ๒๕๕๘ เรื

น้าส่วนราชกา
น้ี พร้อมทั้งออ
นธ์ุ  ปลัดจังห
รแทน แทนคํา

/๑. อํา

สนิธ์ุ  

รื่อง การมอบ
รส่วนภูมิภาค

ทีป รองผู้ว่า
ป็นต้นไป และ
ชการ โดยให้
าฬสินธ์ุ และ

พลเรือนสามัญ
งน้ี ต้ังแต่วันที่
วามเรียบร้อย
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอน และ
 มาตรา ๔๐
 พ.ศ.๒๕๓๔
ตรา ๒๒ และ
ตรีว่าด้วยการ
วยวิธีการทาง
ดุด้วยวิธีตลาด
 (Electronic
าศ คําสั่งมอบ
สั่งดังต่อไปน้ี 
รื่อง การมอบ
รส่วนภูมิภาค
อกคําสั่ง เรื่อง
หวัดกาฬสินธ์ุ
าสั่งเดิม โดยมี

นาจหน้าที่ ...

บ
ค 

า
ะ
ห้ 
ะ
ญ 
ที่  
ย 
พ
ะ
๐ 
๔ 
ะ
ร
ง
ด
c 
บ
 
บ
ค 
ง 
ธ์ุ 
มี

. 



- ๒ - 

 ๑. อํานาจหน้าที่ที่สงวนไว้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีดังต่อไป  
 ๑.๑ งานที่เก่ียวข้ององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ 
 ๑.๒ งานนโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือนโยบายเร่งด่วนเฉพาะเร่ือง
หรืองานที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สั่งการเป็นการเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
 ๑.๓ งานที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรีระบุ
ว่าเป็นอํานาจเฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๑.๔ การบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนระดับ ขอรับเงิน
ประจําตําแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและ
รัฐวิสาหกิจ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ และตามที่ได้รับมอบอํานาจจากกระทรวงหรือกรมต้นสังกัด 
 ๑.๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษของข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ทั้งในราชการส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางที่กระทรวงหรือกรมต้นสังกัดได้มอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 ๑ .6 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด/ อําเภอ               
ที่กระทรวงหรือกรมต้นสังกัดได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และในกรณีตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลงหรือผู้ดํารงดํารงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ให้แต่งต้ังข้าราชการในสังกัดเป็นผู้รักษาการในตําแหน่ง 
 ๑.๗ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ตามคําของบประมาณของ
จังหวัด) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด (ตามคําของบประมาณของกลุ่มจังหวัด) และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๑.๘ การอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณที่ปรากฏ
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และของกระทรวง กรม และส่วนราชการอ่ืนที่สังกัด
กระทรวง กรม ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยวิธีการและการบริหารงบประมาณ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง
รายจ่ายของส่วนราชการ และรายจ่ายงบกลาง 
 ๑.๙ การอนุมัติ การอนุญาต การให้ความเห็นชอบ หรือดําเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ๑.๑๐ การลงนามในบัตรประจําของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีเมือง และประธานสภาเทศบาลเมือง  
 ๑.๑๑ การอนุมัติให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วน
ภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด นายอําเภอ  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมือง และประธานสภาเทศบาลเมือง 
ลาทุกประเภทในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และเดินทางไป
ต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการ รวมทั้งกรณีการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ 

/๑.๑๒ งานนโยบาย ... 
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 ๑.๑๒ งานนโยบายท่ีสําคัญอันเก่ียวกับงานความมั่นคงของชาติ การประชาสัมพันธ์     
ทางการเมือง การบริหารและการปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑.๑๓ งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน การขออนุญาตสั่งซื้ออาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
และการอนุญาตให้มีอาวุธปืน 
 ๑.๑๔ งานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ก.จ.จ.กส.) 
 ๑.๑5 ภารกิจอ่ืนใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไว้โดยเฉพาะ 
 ๑.๑6 ภารกิจใดๆ ตามอํานาจหน้าที่ที่มิได้ระบุไว้ในคําสั่งน้ี และมิได้มอบอํานาจให้ผู้ใด
ปฏิบัติราชการแทน 
 ๒. การมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดและ
นายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน รวมทั้งการมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอ่ืนที่ไม่สังกัดกระทรวง ตามผนวก ก. 
 ๒.๒ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
ในท้องที่อําเภอต่าง ๆ โดยให้กํากับดูแลการปฏิบัติราชการทั่วไปในพ้ืนที่ของอําเภอ ตามผนวก ข. 
 ๒.๓ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน (ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับเร่ืองที่          
ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ) ตามผนวก ค. โดยการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่
กํากับดูแล ตามผนวก ก. 
 ๒.๔ มอบอํานาจให้ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด มีอํานาจในการ  
สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน (ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งมติ
คณะรัฐมนตรี เก่ียวกับเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ) ตามผนวก ง. 
 ๒.๕ มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ตามผนวก จ. 
 ๒.๖ มอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ ตามผนวก ช. 
 ๒.๗ ให้ผู้รับมอบอํานาจสรุปรายงานผลการดําเนินการ งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด งานตัวช้ีวัด งานนโยบายสําคัญ งานปกติที่สําคัญรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุก ๓ เดือน    
ตามผนวก ซ. 
 ๓ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจบังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ไว้จึงให้ผู้เก่ียวข้องถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๓.๑ อํานาจในการกํากับดูแลหน่วยงานตามแผนและโครงการที่มอบให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับผิดชอบ ตามผนวก ก. ให้กํากับดูแลครบทั้งกระบวนการ คือ การกํากับดูแลการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ตามแผน การติดตามประเมินผล และประชาสัมพันธ์ แต่ในส่วนที่เป็นหลักการสําคัญต้องนําเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบหรือสั่งการก่อน 

/๓.๒ ในกรณี... 
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บญัชีรายละเอียดแนบทา้ยคาํสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4494/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ 7  ตลุาคม ๒๕๕๙ 

 

บทนิยาม 

 “กํากับการบริหารราชการ” หมายความว่า กํากับโดยทั่วไป ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน
ของส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการ    
ตามอํานาจในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายท่ีให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอํานาจตามท่ีส่วนราชการต่างๆ มอบอํานาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 

 “สั่งและการปฏิบัติราชการ” หมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือ
ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการใดๆ ได้ตามกฎหมาย ระเบียบหรือ 
มติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติราชการแทน 
หรือรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

 “กํากับ ดูแล” หมายความว่า กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่ให้อํานาจตามกฎหมายกับผู้ ว่าราชการจังหวัด ในการกํากับดูแล          
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสั่งการให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานต้ังอยู่ในจังหวัด 
และที่ส่วนราชการ (กระทรวงหรือกรม/เทียบเท่า) มอบอํานาจกํากับดูแลและกํากับการบริหารราชการให้   
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยราชการ หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอํานาจบังคับบัญชา กํากับ ดูแล หรือกํากับการบริหารราชการ และที่ส่วนราชการ (กระทรวงหรือ
กรม/เทียบเท่า) มอบอํานาจกํากับดูแลและกํากับการบริหารราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
ผนวก ก – ๑ 

ผนวก ก 
 

แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4๔9๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบหมายงานความรับผิดชอบหน่วยงานตามสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอ่ืน 
ที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปฏิบัติราชการแทน ดังน้ี 
  ๑. นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ควบคุมและกํากับการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ดังน้ี 
  ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง) 
กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ/องคก์รมหาชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน  
๑. กระทรวงมหาดไทย ๑. สํานักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๓. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๒. กระทรวงคมนาคม ๑. สํานักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ 
๓. แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธ์ุ 
๔. สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี ๑๖ (กาฬสินธ์ุ) 

๓. กระทรวงการคลัง ๑. สํานักงานคลังจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กาฬสินธ์ุ 
๓. สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ 
๔. สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธ์ุ 

๔. กระทรวงแรงงาน ๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
3. สํานักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
4. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๕. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

๑. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 
๒. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๓. ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 3 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๔. นิคมสร้างตนเองลําปาว 
๕. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ 
๖. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๗. สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ 

6. กระทรวงอุตสาหกรรม - สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
7. กระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 

๑. สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ 
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๓. หน่วยงานอ่ืนๆ/หน่วยงานในกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ 

 
 
 



                                                                                                  
ผนวก ก – ๒ 

 
กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ/องคก์รมหาชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน  
8. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
9. กระทรวงพลังงาน - สํานักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
10. กระทรวงวัฒนธรรม ๑. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุ 
๑1. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  - สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑2. กระทรวงสาธารณสุข ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

2. โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
๓. หน่วยงานอ่ืนๆ ในกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 

๑3. กระทรวงศึกษาธิการ ๑. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
๓. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต ๑, ๒, ๓ 
๔. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๕. มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ 
๖. วิทยาลัยศาสนาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ 
7. มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
๘. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
๙. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
๑๐. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ 
๑๑. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 
๑๒. วิทยาลัยการอาชีพคําม่วง 
๑๓. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
๑.๔ โรงเรียนกาฬสินธ์ุปัญญานุกูล 
๑๕. สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

๑4. ราชการส่วนท้องถิ่น 1. องค์การบรหิารส่วนตําบล 
2. คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดกาฬสินธุ์  
    (ก.อบต.จ.กส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
 

ผนวก ก – ๓ 
 ๒. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ควบคุมและกํากับการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ดังน้ี 
  ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง)   
กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ/องคก์รมหาชน ส่วนราชการ / หน่วยงาน 
๑. กระทรวงมหาดไทย ๑. ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

      - กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
      - ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
        (ศอ.ปส.จ.กส.) 
๒. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๓. สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๔. สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๒. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑. ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. หน่วยตํารวจสันติบาล 

๓. สํานักนายกรัฐมนตรี ๑. สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
๒. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดกาฬสินธ์ุ              
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๔. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 

๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๓. สํานักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๔. สํานักงานประมงจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๕. สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๖. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๗. สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๘. โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
๙. สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๐. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๑. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธ์ุ 
๑๒. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๓. ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธ์ุ 
๑๓. ศูนย์ขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธ์ุ 
๑๔. สวนป่าสมเด็จ (ออป.) 
๑๕. องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
๑๖. ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๗. สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑๘. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนลําปาว กาฬสินธ์ุ 
๑๙. สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒๐. โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว 
๒๑. ด่านกักกันสัตว์ 



                                                                                                  
ผนวก ก – ๔ 

 
กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ/องคก์รมหาชน ส่วนราชการ / หน่วยงาน 
๕. กระทรวงกลาโหม - สํานักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
6. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
    และสังคม 

๑. สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธ์ุ 

7. กระทรวงยุติธรรม ๑. เรือนจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๓. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๔. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๕. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สถานีเพาะชํากล้าไม้ 
๓. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าลําปาว 
๔. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลําปาว 
๕. พิพิธภัณฑ์สิรินธร 

9. สํานักงานอัยการสูงสุด ๑. สํานักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๒. สํานักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว 
๓. สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

10.  สํ า นักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑1. ราชการส่วนท้องถิ่น 1. องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ ์
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
3. เทศบาลเมอืงบัวขาว 
4. เทศบาลตําบล 
5. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลและการดําเนินงานของ 
    คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ก.ท.จ.กส.) 

๑2. รัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน 1. สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
2. สํานักงานประปากาฬสินธ์ุ 
3. บริษัท กสท.จํากัด (มหาชน) กาฬสินธ์ุ 
4. ที่ทําการไปรษณีย์กาฬสินธ์ุ 
5. บริษัท ทศท.คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
6. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 



   
 

ผนวก ข 
 

แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4494/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์และปลดัจังหวัดกาฬสนิธุ์  

กํากับดูแลการปฏิบัติราชการในท้องที่อําเภอต่างๆ โดยให้กํากับดูแลการปฏิบัติราชการทั่วไปในพ้ืนที่ของอําเภอ 
 

นายมงคล อดทน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ 

นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
ปลดัจังหวัดกาฬสนิธุ ์

(๑) อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
(๒) อําเภอยางตลาด 
(๓) อําเภอดอนจาน 
(๔) อําเภอกมลาไสย 
(๕) อําเภอฆ้องชัย 
(๖) อําเภอร่องคํา 

(๑) อําเภอสมเด็จ 
(๒) อําเภอห้วยผึ้ง 
(๓) อําเภอนามน 
(๔) อําเภอเขาวง 
(๕) อําเภอกุฉินารายณ์ 
(๖) อําเภอนาคู 

(๑) อําเภอห้วยเม็ก 
(๒) อําเภอหนองกุงศรี 
(๓) อําเภอท่าคันโท 
(๔) อําเภอสหัสขันธ์ 
(๕) อําเภอคําม่วง 
(๖) อําเภอสามชัย 
 

 



   
 

ผนวก ค – ๑ 
ผนวก ค 

แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4494/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์มีอํานาจในการสั่งการ 

การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน (ตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ) ตามผนวก ค. โดยการสั่ง การอนุญาต  

การอนุมัติ ฯลฯ ให้เป็นไปตามหน่วยงานที่กํากับดูแล ตามผนวก ก. 

ลําดบัที ่
 

ส่วนราชการ 
  

อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    
หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

๑ ทุกส่วนราชการ ๑.๑ การลงนามในบัตรประจําตัวข้าราชการ 
พนักงานของ พนักงานราชการ ลูกจ้างทุกระดับ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งอ่ืน ยกเว้น การ  
ลงนามในบัตรประจําตัวหัวหน้าส่วนราชการ และ
นายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรีเมืองและประธานสภาเทศบาล
เมือง 

- พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ บั ต ร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๑ .๒  การแ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน การรับรองสิทธิ
การขอรับค่าเช่าบ้าน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านสําหรับหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด 

- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๑.๓ การรับรองสิทธิและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การศึกษา
ของบุตร และการช่วยเหลือบุตรของหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัด (ยกเว้นหัวหน้าส่วน
ราชการที่ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง ให้รับรองการใช้สิทธิของ
ตนเอง) 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการ 
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๕ 
- พระราชกฤษฎีกา        
เงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.๒๕๒๓ 

๑.๔ อนุมัติใหห้ัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบั ติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑.๕ การอนุมติัจ้าง การแต่งต้ัง (ย้าย) พนักงาน
ราชการและการอนุญาตให้พนักงานราชการ
ลาออกจากราชการ 
 
 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และระเบียบ 
ประกาศที่เก่ียวข้อง 

 



   
 

ผนวก ค – ๒ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
 ข้อบงัคบั คําสั่ง  
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ ๑.๖ การบริหารงานบุคคล ลกูจ้างประจํา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ที่เก่ียวกับ
การสรรหา บรรจุแต่งต้ัง การเลื่อนขั้นค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน ค่าครองชีพช่ัวคราว การดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราวทั้งในราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลางและ
รัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับมอบอํานาจจากกระทรวงหรือ
กรมต้นสังกัด 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๑ .๗  การเ ป็นประธานกรรมการ/ประธาน
อนุกรรมการที่ต้ังขึ้นตามระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่ง
การท่ีกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  
ที่อ ยู่ ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ/
หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในการกํากับดูแลของ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด  
สั่งการหรือมอบหมายเป็นครั้งๆ ไป 

 
 

๑ .๘  การบริหารงานบุคคล ท่ี เ ก่ียว กับการ
ประเมินผลการการปฏิบัติราชการ การพิจารณา
เลื่ อน เ งิน เ ดือนข้ าราชการพลเรื อนสามัญ 
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานถึงชํานาญงาน 
และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงชํานาญ
การ ทั้งในราชการส่วนภูมิภาคราชการบริหาร
ส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจในฐานะผู้บังคับบัญชา 
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑และตามท่ีได้รับมอบอํานาจ
จากระทรวงหรือกรมต้นสังกัด 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๙ การเตรียมการ สั่งการ และดําเนินการใน
งานตรวจราชการการดูงาน การตรวจเย่ียม การ
ดําเนินการต่าง ๆ กรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดินทางมาตรวจราชการ ดูงาน ตรวจเยี่ยม
ยกเว้น งานรับเสด็จ งานตรวจราชการของ
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี งานตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ งานที่เป็นนโยบายสําคัญ และ
งานที่เกี่ยวข้องกับเอกชน 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๓ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคบั คําสัง่  
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ ๑.๑๐ การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
ทางราชการสําหรับส่วนราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ย ก า ร รั บ เ งิ น ห รื อ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทาง 
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๑.๑๑ อนุญาตให้ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการทั้ งส่วนภูมิภาคและราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีสํานักงานต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด 
นายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ร อ ง น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
ประธานสภาองค์ ก ารบ ริหารส่ วนจั งห วัด 
นายกเทศมนตรีเมืองประธานสภาเทศบาลเมือง 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง ลาทุกประเภท 
และเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ยกเว้น 
ลาและ/หรือเดินทางไปราชการเกินกว่า 5 วัน ให้
ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย 
การอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๑.๑๒ อนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของ
รัฐและพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงวนอํานาจไว้เป็นการเฉพาะตาม  
ข้อ 1.๑๑ เดินทางไปราชการต่างประเทศ และ
เดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือ
วันหยุดราชการ รวมทั้งกรณีการให้ไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน  
ณ ต่างประเทศ   
 
 
 

- ระเบียบ นร.ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการลา
ของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ระเบียบ นร.ว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
- ระเบียบ นร.วา่ด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวจิัย และดูงาน ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 

 
 



   
 

ผนวก ค – ๔ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ หรือ

การดาํเนินการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่  
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ ๑.๑๓ อนุญาตการลาของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 - อนุญาตให้ลาอุปสมบท และลงนามใน
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมทบ 
  - อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

- ระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการ
ลาของข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

๑.๑๔ การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ 
 
 
 
 
 

- ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การขอรับและการ
จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๑๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ตํ่ากว่าช้ันสายสะพาย 

 

๑.๑๖ การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงาน ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชํานาญ
การ ทั้งในส่วนราชการส่วนภูมิภาคและราชการ
บริหารส่วนกลาง ดังน้ี 
  (๑) การสืบสวนหรือพิจารณาเบ้ืองต้น ตามมาตรา 
๙๑ ประกอบกับ กฎ ก.พ. ที่เก่ียวข้อง 
  (๒) การสืบสวนทางวินัย การส่ังยุติเรื่อง การสั่ง
ลงโทษหรืองดโทษ และการรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง
หรือ ก.พ.ตามมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๖ และมาตรา 
๑๐๓ ประกอบกับกฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ.  
ที่เก่ียวข้อง 
  (๓) การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง การสั่งยุติ
เรื่องการสั่งลงโทษหรืองดโทษ การดําเนินการกรณีเป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญ
พิจารณา การสัง่หรือปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ.สามัญ การ
รายงาน อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ตามมาตรา ๙๔ 
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๐๓ 
ประกอบกับ กฎ ก.พ.และระเบียบ ก.พ. ที่เก่ียวข้อง 

 



   
 

 ผนวก ค – ๕ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคบั คําสัง่  
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ   (๔) การสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน การส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ หรือ
กลับเข้ารับราชการและการดําเนินการให้เป็นไป
ตามผลการสอบสวนหรือพิจารณา ตามมาตรา 
๑๐๑ ประกอบกับ กฎ ก.พ.ที่เก่ียวข้อง 
  (๕) การมีคําสั่งใหม่เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ 
งดโทษ ยกโทษหรือลงโทษ ตามมาตรา ๑๐๕ 
ประกอบกับ กฎ ก.พ.ที่เก่ียวข้อง 

 

๑.๑๗ การอนุมัติให้ข้าราชการตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ และ
ตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน  
ชํานาญงาน ลาออกจากราชการ 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการ
ลาออกของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑.๑๘ การอนุมัติจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
พลเรือนที่ลาป่วยได้ไม่เกิน ๖๐ วันทําการ 
หลังจากที่ลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่าง    
ลามาแล้ว ๖๐ วัน 
 

- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- พ .ร .ฎ .การจ่ายเงินเดือน  
เงินปี บําเหน็จบํานาญ และ
เงินอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.๒๕๓๕  

๑.๑๙ การอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วน
ราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนและการพิจารณา
หาสถานที่เพ่ือจัดฝึกอบรม รวมทั้งการพิจารณา
อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและ
เหมาะสมตามที่ระเบียบกําหนด 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๔๙ 

 
๑ .๒๐ การอนุมั ติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
 

- หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย 
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑.๒๑ ผลการอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอก
เขตจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของหัวหน้าส่วนราชการ  
 
 
 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการใช้
รถยนต์ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 



   
 

ผนวก ค – ๖ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ ๑.๒๒ อนุญาตการเดินทางไปราชการ รวมท้ัง
อนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ข้อ 
๑๑(๕) และพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

๑ .๒๓ การรับรองภาพถ่ายในการขอเหรียญ
ราชการชายแดนเหรียญพิทักษ์ เสรีชนของ
ข้าราชการหรือพนักงานในสายงานที่รับผิดชอบ 
 

- ระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทานการประดับ
และกรณีทีใ่หป้ระดับ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ 
บัตรประจําตัวและการเรียก
เหรียญกับบัตรประจําตัวผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคนื พ.ศ.
๒๕๑๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม   
- ระเบียบว่าด้วยบัตร
ประจําตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑.๒๔ การลงนามรับรองประวัติการทํางานและ
เวลาทวีคูณของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศไว้เป็นกฎ
อัยการศึก 

- คําสั่งของกระทรวงหรือ
กรมต้นสังกัดแต่ละส่วน
ราชการ 

๑.๒5 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ร ายจ่ า ย ต าม ร ะ เ บี ยบ ว่ า ด้ ว ย ก า รบ ริ ห า ร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
๒๓ และข้อ ๒๔ เฉพาะกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (ยกเว้น งบประมาณรายจ่ายจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด) 

-ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๗ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ ๑.๒6 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท 
ยกเว้น งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
และงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น 

 

๑.๒7 อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ การ
อนุมัติ การอนุญาตหรือการปฏิบัติราชการอัน
เป็นงานประจําโดยทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิน
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการประจํา ที่ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องมิใช่
อํานาจหน้าที่ที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการด้วยตนเอง 

 

๑.๒8 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
เก่ียวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งไม่ใช่งาน
นโยบายหรือเรื่องสําคัญ 

 

1.29 การลงนามในใบประกาศนียบัตร หรือใบ
ประกาศเกียรติคุณ เน่ืองในโอกาสพิธีการต่างๆ 

 

๑.30 งานอ่ืนใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย
เป็นการเฉพาะเร่ือง เฉพาะราย 

 

๒ สํานักงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

๑. การรับรองรายช่ือผู้ขอรับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน (แบบ ชด.๑, ชด.๒) 
๒.การรับรองภาพถ่ายในบัตรประจําตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนของข้าราชการหรือพนักงานในสาย
งานและบุคคลทั่วไป 

-ระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทาน การประดับและ
กรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทกัษ์
เสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัว 
และการเรียกเหรียญกับบัตร 
ประจําตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. 
๒๕๑๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
-ระเบียบว่าด้วยบัตรประจําตัว 
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน พ.ศ.๒๕๑๑ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๘ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๓ ที่ทําการปกครอง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 

1.การดําเนินการตามระเบียบการสอบสวน
คดีอาญาในเขตจังหวัด 
2.การออกหนังสือสําคัญแก่กรรมการกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.การพิจารณาจัดต้ัง การควบคุมและการ 
เพิกถอนสมาคมหรือมูลนิธิ 
4.การต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการตาม พ.ร.บ.
สถานบริการ พ.ศ.2509 และ พ.ร.บ.สถาน
บริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖                     
 
 
5. การขอต่ออายุใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลง
ประเภทโรงแรมการเพ่ิมหรือลดจํานวนห้องพักใน
โรงแรม อันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม 
การเปลี่ยนช่ือโรงแรม การออกใบแทนใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาต การรับแจ้งกรณีเลิกกิจการ 
การรับแจ้งกรณีโรงแรมได้รบัความเสียหาย
เน่ืองจากเหตุอัคคีภัยหรือภยันตรายร้ายแรงอ่ืน ๆ 
รวมถึงการออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมดําเนินการแก้ไขสภาพความ
เสียหาย ตลอดจนมีคําสั่งใหผู้้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมหยุดดําเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง ลง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ กําหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง แต่งต้ังนายทะเบียนตาม พ.ร.บ.โรงแรม 
พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
6.การจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิ การแต่งต้ัง
กรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ การแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับมูลนิธิ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ังมูลนิธิ  
การยกเลิกมูลนิธิ 

- ข้อบังคับ มท.ว่าด้วย
ระเบียบการดําเนินคดีอาญา
บางประเภทในจังหวัดอ่ืน 
นอกจาก กทม. พ.ศ.๒๕๒๐ 
- พ.ร.บ.จัดระเบียบหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒ ม.๑๑ 
- พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติ 
บรรพ ๑ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้
ตรวจชําระใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗) 
ออกตามความในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคม 
- พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การ
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.
๒๕๕๑ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง แต่งต้ังนายทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗  
ลงวันที่ ๑๕ สงิหาคม พ.ศ.
๒๕๔๘ 
 
 
 
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 25๔๕) 
ออกตามความในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1๐ มถิุนายน 25๓๕ 
เรื่อง แต่งต้ังนายทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 
๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 



   
 

ผนวก ค – ๙ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 ที่ทําการปกครอง

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(ต่อ) 

 

 
 
 
 
7.การแต่งต้ังกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับสมาคมการย้าย/เปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ต้ังสมาคม การยกเลิกสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ระเบียบการจดทะเบียน
มูลนิธิ พ.ศ. 2497 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2526 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
- กฎกระทรวง 
(พ.ศ. 25๓๗) ออกตาม 
ความในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
-กฎกระทรวง ฉบับที ่๒ (พ.ศ. 
25๔๗) ออกตามความใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1๕ กันยายน  
25๔๗ เรื่อง แต่งต้ังนาย
ทะเบียนสมาคม 
- กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่
เก่ียวข้องในการดําเนินการ
เก่ียวกับสมาคม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๑๐ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๔ สํานักงานส่งเสริม 

การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

๑.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
๒.การพิจารณาอนุญาตให้ นายก อบจ. 
ประธานสภา อบจ.นายกเทศมนตรีเมือง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง เดินทางไปราชการ
นอกเขตจังหวัด 
๓.การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไป
ราชการตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบ 
มท. ให้แก่ นายก อบจ.ประธานสภา อบจ. 
นายกเทศมนตรีเมือง ประธานสภาเทศบาลเมือง 
๔.การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญปกติข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
๕.การขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
๖.การขอรับเงินบําเหน็จตกทอดและเงิน 
ช่วยพิเศษ  
๗.การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
๘.การบริหารกิจการของเทศบาลเมือง ดังน้ี 
(๑)การแต่งต้ังประธานสภาและรองประธานสภา
เทศบาลเมือง 
(๒)การกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองคร้ังแรก 
(๓)การเรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองกรณีไม่มีประธานสภาฯ 
หรือมีแต่ไม่เรยีกประชุม 
(๔) การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมสมัย
ประชุมสามัญและสมัยประชุมวิสามัญ 
(๕) การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและ
อนุมัติเทศบัญญัติช่ัวคราว 
(๖) การขยายเวลาการจัดทําแผนสามปีของเทศบาล 
(๗)การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๘)การอนุมัติให้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่า
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่าสูงเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติใหจ้ําหน่ายเป็นสูญ 
กรณีพัสดุน้ันมรีาคาหรือหาซื้อได้มารวมกันเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๕-๒๗ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหนน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 
- พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๐๐ และที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖  
- หนังสือ ที ่มท ๐๓๑๒/ว๙
๔๔๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๒๕๒๑ 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสู้รบ 
(พ.ส.ร.) ของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ 



   
 

ผนวก ค – ๑๑ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานส่งเสริม 

การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

(๙) การรับรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประมาณการ
รายรับและรายจ่ายจากเทศบาลเมือง 
(๑๐) การอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทํา
กิจการนอกเขต 
(๑๑) การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(๑๒) การอนุมัติให้องค์การการบริหารส่วน
ท้องถิ่นเบิกค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
(๑๓) การอนุมติัให้เบิกจ่ายทุนสํารองสะสม 
(๑๔) การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือ มท. ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑
๓๖๕ ลง.๓๐ เม.ย.๒๕๕๐ 
(๑๕) การยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การต้ัง
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือ มท.ที่ มท ๐๓๐๗/
ว๓๘๔ ลว. ๑๖ ก.พ.๒๕๓๖ 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๘๗ 
- หนังสือ มท.ที่ มท๐๘๐๘.๒/
ว๑๓๖๕ ลว. ๓๐ เม.ย.๒๕๕๐ 

๕ สํานักงานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

๑. อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ในส่วนที่เก่ียวกับกิจการ อปพร. 
๒. การลงนามเก่ียวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในเรื่องการรายงานการสํารวจเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๓. การลงนามในส่วนของการสนับสนุนเคร่ืองมือ
เครื่องใช้ที่เก่ียวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๔. งานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
เตือนภัยการรายงานสาธารณภัยต่าง ๆ 
๕. การลงนามในวุฒิบัตร การควบคุมและออก
บัตรประจําตัวให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
๖. อนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

-พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนพ.ศ.๒๕๒๒ 
 
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยหน่วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๙ และ 
ข้อ ๔๓ 



   
 

ผนวก ค – ๑๒ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานป้องกัน 

และบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๗. การอนุมัติการยืมเงินทดรองราชการเพ่ือ
วงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ภายในครั้งหน่ึง ต้ังแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราการ   
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 

๖ สํานักงานที่ดิน 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าพนักงาน
ที่ดิน ตามนัยมาตรา๔๕ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. การลงนามในใบอนุญาตดูดทราย ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓. อํานาจในการนัดรังวัดเฉพาะแปลง ตามคําขอ
เป็นผู้พิจารณาสั่งการให้นัดรังวัดเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะรายที่มีความเดือดร้อนจําเป็นจริง ๆ 
๔. การพิจารณาให้ความเหน็ชอบในการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินในอํานาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
๕. ออกหนังสือสําคัญสําหรบัที่หลวง 
๖. เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง 
๗.การออกใบแทนหนังสือสําคัญที่หลวง 
๘.การอนุมัติการเช่าที่ดินเพ่ือประกอบ 
พาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มีเน้ือที่เกินกว่า
หน่ึงร้อยไร่ 
๙.การลงนามในหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการช่ัวคราว 

- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
อนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.
๒๕๒๓ 
- หนังสือกรมที่ดิน ที ่มท 
๘๙๔๒/๒๔๙๙ ลว.๒๙ พ.ย.
๒๔๙๙ , ที่ มท 
๐๖๑๑/ว๑๓๖๙๗ ลว.๒๔ 
มิ.ย.๒๕๒๓ ,ที ่มท ๐๖๑๑/
ว๑๘๑๓๒ ลว.๕ ส.ค.๒๕๒๕ 
และที ่มท ๐๖๐๖/๓๑๖๑๑ 
ลว.๒๗ ส.ค.๒๕๓๕ 
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการ
เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.
๒๕๒๙ 
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง พ.ศ.๒๕๑๗ 
- พ.ร.บ.การเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชย 
กรรมและอุตสาหกรรม 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคสอง 
- คําสั่ง  มท.ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ 
ลว. ๖ มี.ค.๒๕๓๘ (มอบอํานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน) 

 



   
 

ผนวก ค – ๑๓ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานที่ดิน 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(ต่อ) 

๑๐. การสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตาม ข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ 
(พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ.ให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
- กฎกระทรวงฉบับที ่๔๓ 
(พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใ้ช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

๗ สํานักงานเกษตร 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

พิจารณาอนุญาต อนุมัติ วินิจฉัยสั่งการตาม 
พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ.พันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุม้ครอง
พันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ 
พ.ร.บ. ควบคมุยาง พ.ศ.๒๕๔๒ 

-พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พ.ร.บ.พันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ 

๘ สํานักงานปศุสัตว์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. อนุญาตและออกใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 
๒. การสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์และการ
ฆ่าสัตว์สั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 
๓. แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ลงสู่
ท้องถิ่น กิจกรรมแก้ไขปัญหามลภาวะจากฟาร์ม
ปศุสัตว์ 
๔. ลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน
ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์
ท้องถิ่น กิจกรรมแก้ไขปัญหามลภาวะจากฟาร์ม
ปศุสัตว์ 
5. ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดสัตว์และเขต
สงสัยว่ามีโรคระบาด อนุญาต ให้ทําลายสัตว์ป่วย
ด้วยโรคระบาด อนุญาตวิธีการทําลาย 
๖. ประกาศถอน ประกาศกําหนดเขตโรคระบาด
สัตว์ และเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด 
๗. แต่งต้ังกรรมการประเมินราคาสัตว์ 
๘. ให้ความเหน็ชอบทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
สัตว์หรือสัตว์ที่เป็นพาหนะโรคระบาดโดยวิธี
ทําลายด้วยเป็นธรรมดา 

- พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และกฎหมายที่ 
เก่ียวข้อง 
- คําสั่งกรมปศสุัตว์ที่ ๑๙๐/
๒๕๔๗ ลว.๒๔ มีนาคม 
๒๕๔๗ 
- คําสั่งกรมปศุสัตว์ ที ่๔๕๓/
๒๕๔๗ลว.๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ 
 
- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
๒๔๙๙มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ 
และมาตรา ๒๐ 
- กฎกระทรวงฉบับที ่๒ (พ.ศ.
๒๔๙๙) ออกตาม พ.ร.บ.โรค
ระบาดสัตว์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 
- ระเบียบทําลายสัตว์ที่เป็น
โรคระบาดหรือซากสัตว์ที่เป็น
พาหนะของโรคระบาดของ
กรมปศุสัตว์ 

 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๑๔ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานปศุสัตว์

จังหวัดกาฬสินธ์ุ   
 (ต่อ) 

๙. ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการรับรองฟาร์มสุกร
ปลอดการใช้สารเน้ือแดงหรือสารกลุ่ม 
เบต้าอะโกนิสท์ (B-Agonist) ดังน้ี 
(๑) การเพิกถอนการรับรองตามข้อ ๑๒ และ 
ข้อ ๑๓ 
(๒) การแต่งต้ังคณะพิจารณาอุทธรณ์และ
พิจารณาอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๕ 
 

- คําสั่งกรมปศสุัตว์ที่ ๑๔๕/
๒๕๕๓ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง
การรับรองฟาร์มสุกรปลอด
การใช้สารเร่งเน้ือแดง 
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ 
(B-Agonist) ลว.๓ มีนาคม 
๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ
ข้อ ๑๕ 

๙ สํานักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

เป็นผู้รับรองและลงนามในใบรับรองการปฏิบัติ
ทางประมงที่ดีสําหรับการผลติสัตว์นํ้า (จี เอ พี) 
 

- ระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การออกใบรับรองการปฏิบัติ
ทางการประมงที่ดีสําหรับการ
ผลิตสัตว์นํ้า (จี เอ พี) พ.ศ.
๒๕๔๘ 

๑๐ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การพิจารณาสั่งการ อนุมัติ อนุญาตเก่ียวกับ
งานป่าไม้ ดังน้ี 
(๑) อนุมัติ อนุญาต ทําไม้และเก็บหาของป่า 
(๒) อนุมัติ อนุญาตในการต่ออายุใบอนุญาตทําไม้ 
และเก็บหาของป่า 
(๓) อนุมัติ อนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักร 
(๔) อนุญาตทําไม้สัก และไม้ยางในท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง เพ่ือใช้สอย
ส่วนตัวและสาธารณกุศล 
๒. การพิจารณาสั่งการ อนุมัติ อนุญาต เก่ียวกับ
งานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
 

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ข้อกําหนดฉบับที่ ๑๗  
(พ.ศ.๒๕๓๐) ออกตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 
 
 
 
 
 
- พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑๑ สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ 
เกษตรกรรมจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วย
การจัดทําโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๖ 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๑๕ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๑๒ สํานักงานธนารักษ์

พ้ืนที่กาฬสินธ์ุ 
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมว่าด้วย
การจัดทําโครงการที่ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๓๖ 
๑. การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
(๑) การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุครั้งแรก 
(๒) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราช
พัสดุ 
(๓) การขอปลกูสร้างอาคารยกกรรมสทิธ์ิให้
กระทรวงการคลัง 
(๔) การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน 
๒. การบอกเลิกสัญญา 
(๑) การบอกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
(๒) การบอกเลิกสัญญาต่างตอบแทน 
(๓) การบอกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารยก
กรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง 
๓. กรณีดังต่อไปน้ีต้องส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์
พิจารณาก่อน 
(๑) การประมูลปลูกสร้างอาคารยกกรรมสทิธ์ิให้
กระทรวงการคลังจะต้องส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประมูล 
(๒) เรื่องที่ต้องเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 
(๓) เรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
พิจารณา 
(๔) เรื่องที่ต้องให้กระทรวงการคลังหรืออธิบดี
กรมธนารักษ์วินิจฉัยช้ีขาดหรือพิจารณาสั่งการ 
(๕) เรื่องการกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมที่
ราชพัสดุ 
๔. การบริหารงานบุคคล 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ พนักงานราชการ และ 
ลูกจ้างประจํา 

- กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่
ราชพัสดุ  
พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ้ ๒๔ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ.
๒๕๔๙ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่
ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ 
และข้อ ๔๗ 
- ระเบียบ กค.ว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ้ ๕(๑)และ (๒) 
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
การสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบ 
สัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลว.๕ ก.พ.๒๕๔๗ 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๑๖ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๑๓ สํานักงานพาณิชย์ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑.อนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งเช่าและการลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงที่เก่ียวกับเงินกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่อยู่ในอํานาจ
ของอธิบดีกรมการค้าภายใน 
 
 
 
๒. การอนุมัติ การซื้อ จากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนค่าใช้จ่ายการดําเนินงานของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า) 
๓. สั่งให้ขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาการย่ืนงบ
การเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี 
๔. การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

- หลักเกณฑ์และวิธีการการ
ขอซื้อการจ้าง การเช่า การใช้
จ่ายเงินตลอดจนการเบิกจ่าย 
และเก็บรักษาเงินกองทุน
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๓๘ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ที ่๔๒/๒๕๔๙ ลว.๒๒ 
พ.ค.๒๕๔๙ 
- พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 
มาตรา ๑๑ 
- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ที ่๒๓๕/๒๕๔๗ ลว.
๒๑ ก.ย.๒๕๔๗ 
- พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๗ 
- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ที ่๒๒๑/๒๕๓๖ ลว.๑ 
ธ.ค.๒๕๔๖ 

๑๔ สํานักงานสัสดี 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. ลงนามหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญใหแ้ก่ทหาร
กองหนุนร่วมกับสัสดีจังหวัด 
๒. การลงนามสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตรและการเพ่ิม
ค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา สายงานสัสดี         
ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครองของ
กระทรวงมหาดไทย 

- บันทึกข้อตกลงระหว่าง กห. 
กับ มท. ในระเบียบการอัน
เก่ียวกับการรับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒๓(๕) ข้อ 
๓๕ และข้อ ๓๖ 

๑๕ แขวงทางหลวง 
กาฬสินธ์ุ 

แต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมทางหลวง มี
อํานาจตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

- พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.
๒๕๓๕ 

 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๑๗ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๑๖ สํานักงานการ 

ท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. ด้านการอนุมัติ วินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งเร่งรัด 
กํากับ และติดตามการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากร 
อาคารสถานที่ สนามกีฬาและลานกีฬาทุกแห่ง 
อุปกรณ์กีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาทุก 
ประเภทหรือทุกชนิดที่อยู่ในกํากับดูแล และ
ความรับผิดชอบของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัด 
๒. การอนุมัติ วินิจฉัยสั่งการ กํากับ ดูแล การ
ดําเนินงานของวิทยาลัยพลศึกษา 

- มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๒ ก.ค.๒๕๔๖ 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
- หนังสือ ก.พ.ที่ นร 
๑๐๐๙.๕/๙๘๖-๑๑๙๕  
ลว.๑๐ ก.ย.๒๕๔๖ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 
กค ๐๔๑๕/ว ๙๑ ลว.๔ พ.ย. 
๒๕๔๖ 

๑๗ ศูนย์พัฒนาฝีมอื
แรงงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

1. อนุมัติหลักสูตร และลงนามในวุฒิบัตรให้แก่
ผู้สําเร็จการฝึกในหลักสูตรเฉพาะพ้ืนที่อนุญาต 
และการออใบอนุญาตสําหรับการทดสอบฝีมือ
คนหางาน 
2. อนุมัติหลักสูตร และลงนามในวุฒิบัตรให้แก่
ผู้สําเร็จการฝึกในหลักสูตรเฉพาะพ้ืนที่ 
3. อนุญาต และการออกใบอนุญาตสําหรับการ
ทดสอบฝีมือคนหางาน 
4. อนุญาตแก้ไขเปลี่ยนรายละเอียดเก่ียวกับการ
ฝึกอบรมแรงงาน 
5. รับทราบหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียน 
นักศึกษา 
6 อนุญาตเป็นศูนย์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
7. ให้ความเหน็ชอบหลักสูตร รายละเอียดที่
เก่ียวข้องและรายการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
8. อนุญาตเป็นศูนย์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
9. อนุญาตและออกใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
10. อนุญาตเป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

- พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ 
-ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการ
ดําเนินคดีอาญาและการ
เปรียบเทียบผู้กระทําความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครอง 
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องการป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยในสถานประกอบการเพ่ือ
ความปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับลูกจ้าง ลว. ๒๑ พ.ย. 
๒๕๓๔ 

 



   
 

ผนวก ค – ๑๘ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๑๘ ศูนย์พัฒนาฝีมอื

แรงงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ (ต่อ) 

11. อนุญาตรายการเคร่ืองมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ผู้ดําเนินการฝึกนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
12. สั่งพักใช้ใบอนุญาต และสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 
13. อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
14. แต่งต้ังบุคคลเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานว่า
ด้วยการดําเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบ
ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
15. ให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียด
เก่ียวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงหรือฝึกซ้อมหนีไฟ
ของนายจ้างที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนได้ 

 

๑๙ เรือนจําจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ ได้แก่ 
(๑) การย้ายผู้ต้องขังที่กําหนดโทษสูงเกินอํานาจ
การควบคุม 
(๒) การย้ายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม 
(๓) การย้ายผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 
(มีประวัติติดยาเสพติด) 
(๔) การย้ายผู้ต้องขัง 

- พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.
๒๔๗๙ 
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 
๐๕๗๙/๒๕๕๑ ลว.๑ ธ.ค.
๒๕๕๑ 
 

๒๐ สํานักงานพลังงาน 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุก๊าซหรือการโอน ดังน้ี 
(๑) สถานีบรรจุก๊าซ ที่มีปริมาณการบรรจุก๊าซ  
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร 
(๒) สถานีบริการ 
2. การพิจารณาให้ความเหน็ชอบสถานที่ใช้ก๊าซ 
ที่มีปริมาณการเก็บก๊าซไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ลิตร 
และสถานทีจ่ําหน่ายอาหารท่ีใช้ก๊าซ 
3. การออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๓ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เฉพาะ
โรงเก็บก๊าซและร้านจําหน่ายก๊าซ 
4. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการและ
สถานที่เก็บกักนํ้ามันเช้ือเพลิงลักษณะที ่๓ 

- พ.ร.บ.ควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ เฉพาะก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 
- พ.ร.บ.การค้านํ้ามันเช้ือเพลิง
พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ี 
ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง กําหนด
มาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ภาวะขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ 



   
 

ผนวก ค – ๑๙ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานพลังงาน 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ   
 (ต่อ) 

5. การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต 
และการโอนใบอนุญาต ดังน้ี 
(๑) สถานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
(๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะทีส่าม ยกเว้นกรณีที่ใช้
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึง
อย่างใดแบบทรงกลม (Sphere type) หรือแบบ
ถังเย็น (refrigerated type) 
(๓) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทร้านจําหน่ายลักษณะที่สอง 
(๔) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บลักษณะที่สอง 
(๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
6. การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือ
ประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
7. การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว กรณีครบวาระ รวมถึงระบบท่อและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง ในการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในพ้ืนที่หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
(๑) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภท 
โรงบรรจุ 
(๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ลักษณะทีส่าม ยกเว้นกรณีที่ใช้
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึง
อย่างใดแบบทรงกลม 
(๓) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๔) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.
๒๕๔๒ เฉพาะนํ้ามัน ลงวันที ่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
-ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ 
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน พ.ศ.๒๕๔๒ เฉพาะ
นํ้ามัน ลงวันที ่๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

 
 



   
 

ผนวก ค – ๒๐ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานพลังงาน 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ   
 (ต่อ) 

8. การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต
และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่ง
นํ้ามันที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ 

 

๒๑ สํานักงานพระพุทธ 
ศาสนาจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

๑. การขอใช้ทีดิ่นของทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
- ต้ังแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- การย่ืนขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัด 
- การนําสํารวจตรวจสอบที่ดิน 
- การบันทึกรบัทราบเง่ือนไข 
- การรับหนังสอือนุญาตให้ใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดได้
จนเสร็จการ 
๒. การออกหนังสือรับรองสภาพวัด 
- ดําเนินการออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้กับวัด
ที่สร้างขึ้นก่อน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔  
ใช้บังคับ ทั้งน้ีต้องเสนอเรื่องผ่านการรับรองจาก
เจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง
ตามลําดับ 

- หนังสือสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ที ่อด ๐๐๓๐/๔๔๑ 
ลว. ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

๒๒ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

- งานที่เก่ียวกับ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้แก่ การออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต ประกอบกิจการร้าน วีดิทัศน์ 

- พ.ร.บ.ภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการ
อนุญาตและการประกอบ
กิจการร้านวีดิทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ประกาศกระทรวง
วัฒนธรรม เรื่อง แต่งต้ังนาย
ทะเบียนและพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๒๑ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๒๓ สํานักงาน

ประกันสังคม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การบริหารงานบุคคลพนักงานสํานักงาน
ประกันสังคม ตามท่ีสํานักงานประกันสังคมได้
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน    

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม 
ที่ ๑๒๗๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ุ ๒๕๕๘ และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

๒๔ สํานักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

1. การอนุมัติให้ขยายเวลาการดําเนินการตามคํา
ร้องตามมาตรา ๑๒๔ แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ในกรณี
ที่มีความจําเป็นพนักงานตรวจแรงงานไม่อาจมี
คําสั่งภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
 
 
 
2. อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
3. อนุมัติการดําเนินคดีอาญาและเปรียบเทียบ
ผู้กระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน 

- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ 
- ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการ
รับคําร้องและการพิจารณาคํา
ร้องของพนักงานตรวจ
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ 
- ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
อัตราเงินที่จะจ่ายและ
ระยะเวลาการจ่าย พ.ศ.
๒๕๔๖ 
-พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ 
-พ.ร.บ.ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
-พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทํา
ที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ 
-ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการ
ดําเนินคดีอาญาและการ
เปรียบเทียบผู้กระทําผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 
 
 



   
 

ผนวก ค – ๒๒ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานสวัสดิการ 

และคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

4. อนุมัติให้นายจ้างทําความตกลงเพ่ือส่งลูกจ้าง
เข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลท่ีเปิด
บริการย่ีสิบสี่ช่ัวโมงและเป็นสถานพยาบาลท่ี
นายจ้างอาจนําลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล
โดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ 
ประจําเพ่ือตรวจรักษาพยาบาลลูกจ้างในสถานที่
ทํางาน 
5. พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งขอพนักงาน
ตรวจแรงงานตามมาตรา 139(๓) 
 
 
 
 
6. อนุมัติให้พนักงานตรวจความปลอดภัยออก
คําสั่งหยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร 
สถานที ่หรือผกูมัดประทับตราสิ่งที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างทั้งหมด 
หรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว รวมทั้งการเพิก
ถอนคําสั่งดังกล่าว 
 
7. การสั่งให้พนักงานตรวจความปลอดภัยหรือ
มอบหมายให้บุคคลใดเข้าจัดการแก้ไขเพ่ือให้
เป็นไปตามคําสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย 
8. พิจารณาอนุญาตการขอขยายเวลาออกคําสั่ง
ของพนักงาตรวจแรงงานในกรณีที่มีความจําเป็น
ไม่อาจมีคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือให้
ความเห็นชอบในการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ หรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ทําเพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานและกรทําการอย่างอ่ืน
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ 
9. มอบอํานาจหน้าที่ตามระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการ
คัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลกูจ้าง 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน 

- พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการ  
พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
-พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
-คําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ที ่๒๖๔/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค.
๒๕๕๑ 
- พ.ร.บ.ความอปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
-คําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  
ที่ 707/2555 ลงวันที่ 
26 ธ.ค.2555 
- พ.ร.บ.ความอปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ.๒๕๕๔ 
- คําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ที ่
708/2555 ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2555 
-พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทํา
ที่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๓ 
-คําสั่งกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  
ที่ 406/2554 ลงวันที่ 
24 มิ.ย.2554 

 
 



   
 

ผนวก ค – ๒๓ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๒๕ สํานักงานแรงงาน 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
- ออกบัตรประจําตัวอนุกรรมการอัตราค่าจ้าง 
ขั้นตํ่า 

 

๒๖ สํานักงานจัดหา 
งานจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

- เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การช่ัวคราวของคนต่างด้าว 

พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ 

๒๗ สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. อนุญาต และลงนามในใบอนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบันให้แก่ผูป้ระกอบการ 
๒. อนุมัติออกใบรับรองและลงนามต่ออายุ
ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานบคุคล 
๑. การอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ลาป่วยหรือลา
กิจส่วนตัวครั้งหน่ึงได้ตามท่ีเห็นสมควร 
๒. การลงนามในทะเบียนประวัติพนักงาน
ราชการ 
๓. การฝึกอบรมสัมมนาวิชาการในประเทศเพ่ือ
พัฒนาหรือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเฉพาะการ
ฝึกอบรมที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๔ เดือน 
๔. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน
เรื่องต่างๆ ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ ๓๑๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง การอนุญาต 
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ลงนามสัญญาใน
ประเทศ 
๕. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑ มาตรา 
๔ 
- ประกาศ สธ. ลง.๒๗ เม.ย.
๒๕๔๗ เรื่อง กําหนดสถานที่
เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือ 
เสริมสวย มาตรฐานของ
สถานที่การบริการ 
ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบเพ่ือรับรอง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สําหรับสถานทีเ่พ่ือสุขภาพ 
หรือเสริมสวย ตาม พ.ร.บ.
สถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ 
- คําสั่ง สป.สธ. ที ่๘๘๖/
๒๕๕๔ ลว. ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๔ 
- ระเบียบ สร.ว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๖๘๕/
๒๕๕๓ ลว. ๑๘ ก.พ.๒๕๕๓ 
- ระเบียบ สร.ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- คําสั่ง สป.สธ. ที ่๓๑๓๗/
๒๕๕๕ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ 
และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 
 
- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๒๘๐๐/
๒๕๔๖ ลว.๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๖ 
และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 



   
 

ผนวก ค – ๒๔ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
 สํานักงาน

สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๖. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับการทําประกันภัยรถราชการ 
๗. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับการขอต้ังตู้ ATM  
๘. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับด้านคดี  
๙. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับที่ 
ราชพัสดุ  
๑๐. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับ
การขอใช้ที่ดิน 
๑๑. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ พ.ร.บ.วัตถุที่ออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ร.บ.ยา 
เสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.
๒๕๒๒ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
๑๒. มอบอํานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ 
๑๓.การลงนามในหนังสือแสดงการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
๑๔. มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลในกรณี
การประเมินบุคคลและผลงาน ดังต่อไปน้ี 
๑) การคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานประเมินเพ่ือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ยกเว้น
ตําแหน่งระดับอาวุโส ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และ 
หัวหน้าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป 
  

- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๓๖๓/
๒๕๔๙ ลว. ๒๗ ก.พ. ๒๕๔๙
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
- คําสั่ง สป.สธ. ๕๙๐/๒๕๔๙ 
ลว.๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙ 
และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง 
- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๒๕๔๙/
๒๕๔๔ ลว.๒๘ ต.ค.๒๕๔๔ 
และคําสั่งอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๒๑๖๘/
๒๕๔๗ ลว.๑๔ ต.ค.๒๕๔๗ 
และระเบียบเก่ียวข้อง 
- คําสั่ง สป.สธ. ที ่๙๒๓/
๒๕๕๓ ลว. ๑๐ มี.ค.๒๕๕๓ 
และระเบียบเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๒๑๘๑/
๒๕๕๔ ลว. ๗ ต.ค.๒๕๕๔ 
และระเบียบเก่ียวข้อง 
 
- คําสั่ง สป.สธ.ที่ ๕๓๓/
๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย.
๒๕๕๕ 
- คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
- หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที ่
นร.๑๐๐๖/ว๑๘ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ 

 
 



   
 

ผนวก ค – ๒๕ 
 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ 

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง  

มติคณะรัฐมนตร ี
๒๘ สํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา เขต ๑-๓ 
๑. การอนุมัติ การอนุญาต หรือปฏิบัติการใด ๆ 
เก่ียวกับโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
๒. การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชน 
๓. การพิจารณาอนุมัติให้แก้วัน เดือน ปี ของ
นักเรียนสําหรบัโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน
เอกชนที่ต้ังอยู่ในจังหวัด 
๔. การอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ 
๕. การยกเลิกแบบพิมพ์ (ป ๐๕) (รบ๑-ต)  
(รบ ๑-ป) (รบ ๒-ต) (รบ ๒-ป) (ปพ ๑ ช่วงช้ันที่ 
๑-๔) ฉบับชํารุดเสียหายหรือสูญหาย 

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
- หนังสือ ที ่ศธ ๐๒๑๑.๒/
๑๕๐๗ ลว.๗ พ.ศ.๒๕๐๗ 
- ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการแก้
วัน เดือน ปี เกิดของนักเรียน 
พ.ศ.๒๕๐๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- คําสั่ง ศธ.ที่๕๕๘/๒๕๔๖ 
ลว.๒๘ พ.ค.๒๕๔๖ 
- คําสั่ง ศธ.ที่ ๓๒๙/๒๕๔๖ 
ลว.๑๔ ต.ค.๒๕๔๖ 

๒๙ หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาการคัดเลือก
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ์และการ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาในการ
ดําเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
สําหรับกิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างที่มี
มูลค่าวงเงินเกินกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบล้าน-บาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๙ 

 
 



   
ผนวก ง – ๑ 

ผนวก ง 

แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4494/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบอํานาจให้ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด          
มีอํานาจในการ สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน (ตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี เก่ียวกับเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ) ตามผนวก ง. 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

๑ ทุกส่วนราชการ ๑. การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒. การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์หรือส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการเงิน อากรแสตมป์ และอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๓. การลงนามในงบเดือนเกี่ยวกับการเงิน  
๔. การลงนามรับเงินธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินที่ส่ง
มาในนามของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเกี่ยวกับ
หน้าที่ของหน่วยงานน้ัน ๆ เพ่ือนําเงินเข้าบัญชี
ตามระเบียบของทางราชการ ภายในวงเงินคร้ัง
หน่ึงไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) 

 

๕. การลงนามตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์  
๖. การตรวจสอบพัสดุประจําปีทุกขั้นตอนตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๓  
ข้อ ๑๕๕-๑๕๖ 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

๗. การให้ความเห็นชอบและจําหน่ายพัสดุ
ประจําปีทุกขั้นตอนซึ่งพัสดุน้ันต้องหมดอายุการใช้
งานและหมดความจําเป็นในการใช้งานของ
หน่วยงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
หมวด ๓ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๑๕๗ 

 

๘. การลงนามในหนังสือรับรองผลงานการ
ก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับมอบ
อํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๙. การขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ดังน้ี 
(๑) การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดที่ต้ัง
สํานักงานหรือออกนอกเขตจังหวัดหรือเป็นการใช้
ข้ามคืน 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย 
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



   
ผนวก ง – ๒ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ 
(ต่อ) 

(๒) การอนุญาตให้นํารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่
อ่ืนเป็นการเก็บรักษาช่ัวคราวโดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง 
จัดทํารายงานการขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล
ความจําเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํา
รถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเสนอ
ประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจอนุญาตด้วย
ทุกคร้ัง 
(๓) การลงนามในการดําเนินการเกี่ยวกับ
ยานพาหนะและขนส่งของส่วนราชการ 

 

๑๐. การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการในสังกัดเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรทั้งในและนอกเขตจังหวัด  

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดประชุมของ 
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๑. การอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสังกัดลาในกรณีที่เป็นอํานาจการอนุญาต
ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๕๕ ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากหน่วยงาน 
กระทรวง กรมทุกแห่ง (ยกเว้นกรณีที่มอบอํานาจ
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามผนวก ค. ) 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๒. กํากับ ดูแล เก่ียวกับการร่วมหรือจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาเฉพาะกิจต่าง ๆ  
ในส่วนที่เก่ียวข้อง 

 

๑๓. งานท่ีปฏิบัติเป็นประจํา ได้แก่ การโต้ตอบ
หนังสือการตอบรับการเตือน การเร่งรัด  
การทักท้วง การทวงถาม การขอเบิกแบบพิมพ์ 
และพัสดุต่าง ๆ 

 

๑๔. งานท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
คําสั่งของทางราชการ อันเป็นระเบียบภายในของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจํา เป็น
งานที่ไม่มีปัญหาและเป็นงานที่มิได้เป็นอํานาจของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ 

 

 

 



   
ผนวก ง – ๓ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ 
(ต่อ) 

๑๕. งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ เก่ียวกับข้อมูลการรายงาน 
สถิติข้อมูลต่าง ๆ รายงานประจําเดือน ประจํางวด 
ประจําปีไปยังส่วนราชการในจังหวัด หรือกรมเจ้า
สังกัดถ้าเป็นเรื่องที่เก่ียวกับนโยบายต้องวินิจฉัยสั่ง
การเมื่อรายงานแล้วใหส้รุปขอ้มูลรายละเอียด 
ขอ้เท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม 

 

๑๖. การลงนามในแบบ ก.พ.๗ แทนประธาน  
อ.ก.พ.จังหวัด 

 

๑๗. การแต่งต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสอืและ
อนุมัติให้ทําลายหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการ 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๖๗ 

๑๘. การส่งสําเนาหนังสือ คําสั่ง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบและ 
สั่งการแล้ว ใหส้่วนราชการประจําจังหวัด/อําเภอ 
ทราบและปฏิบัติ 

 

๑๙. การอนุมติั การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 

 

๒๐. การแต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบ คัดเลือก
และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการรวมท้ังการลงนามในหนังสือเก่ียวกับ 
การส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
พนักงานราชการ  
พ.ศ.2๕๔๗ 

๒๑. การอนุมติัให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ 
และชํานาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับ 
ปฏิบัติงาน ชํานาญงานและอาวุโส ลูกจ้าง 
พนักงานราชการในสังกัดเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการนอกสํานักงานในราชอาณาจักร 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของ
ทางราชการและที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐ 

 

 
 



   
ผนวก ง – ๔ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ 
(ต่อ) 

๒๒. การอนุมติัให้ข้าราชการลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการในสังกัด อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
พนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๓. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลการศึกษาของบุตร การช่วยเหลือ
บุตร ของข้าราชการและลูกจา้งประจําในสังกัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการ 
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา 
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๔. การพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการตามท่ีจ่ายจริงให้แก่ข้าราชการ
ในสังกัด แต่ไม่เกินอัตราตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒๕. การรับเงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มผีูบ้ริจาคให้ทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๒๖. การใช้ดุลยพินิจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานสํานักงานที่เบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายใดที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะเดียวกันได้ตามความจําเป็น เหมาะสม 
และประหยัด 

 

๒๗. การใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติโครงการหรือ
หลักสูตรการฝกึอบรม การจัดงานตามแผนงาน 
โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของ
ทางราชการ และอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม จัดงาน จากวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จากกรมต้นสังกัดแล้วรายงานรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

 

 



   
ผนวก ง – ๕ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ทุกส่วนราชการ 
(ต่อ) 

๒๘. อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
สําหรับเงินงบประมาณรายจ่ายการบริหารจัดการ
ยาเสพติดที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒๙. การรับรองรายช่ือผู้ขอรับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน (แบบ ชด.๑ , ชด.๒) 
และการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ 
ชายแดน และการรับรองภาพถ่ายในบัตร
ประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชนของข้าราชการ
หรือพนักงานในสังกัด 

- ระเบียบว่าด้วยบัตร
ประจําตัวผู้ได้รับ
พระราชทานเหรียญราชการ 
ชายแดน พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบว่าด้วยการขอ 
พระราชทานการประดับ
และกรณีทีใ่หป้ระดับ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ 
บัตรประจําตัวและการเรียก
เหรียญกับบัตรประจําตัวผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคนื (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘(๒) 

๓๐. การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ
ของข้าราชการ หรือในแบบขอรับเงินจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ และลงนามในแบบคํา
ขอรับบําเหน็จบํานาญของลูกจ้างประจํา หรือการ
ขอรับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของลูกจ้างประจํา 

- พ.ร.บ.บําเหน็จ บํานาญ 
ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
- พรบ.กองทุนบําเหน็จ 
บํานาญข้าราชการ พ.ศ.
๒๕๓๙ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.
๒๕๑๙ 
- พรบ.กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ 

๒ ที่ทําการปกครอง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การลงนามในหนังสือสําคญัและการควบคุม
การออกหนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการเป็น
กํานัน 
๒. การลงนามในคําสั่งให้กํานันออกจากตําแหน่ง
ตามมาตรา๓๑(๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม 
๓. การอนุมัติให้ขยายเวลาการเลือกกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

- พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
ผนวก ง – ๖ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ที่ทําการปกครอง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๔. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าบํารุงการศึกษาและ 
ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
กํานันผู้ใหญ่บ้าน 
๕. การออกหนังสือรับรองการมีสิทธ์ิได้รับเงิน
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
๖. การลงนามในฐานะเจ้าพนักงานหรือผู้ออก
ใบอนุญาตในบัญชีโรงรับจํานํา สถานธนานุบาล
ของเทศบาล 
๗. การอนุญาตให้เล่นการพนันทุกประเภท ยกเว้น
การพนันประเภทเสี่ยงโชคและการอนุญาตต้ัง
บ่อนการพนัน 
๘. การอนุญาตต่อใบอนุญาตจัดต้ังสนามชนไก่/ขอ
อนุญาตชนไก่ 
๙. งานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กรมการปกครอง 
๑๐. การพิจารณาเรื่องสัญชาติในเอกสาร 
ทะเบียนบ้านเช่นการเพ่ิม การแก้ไข การจําหน่าย 
๑๑. งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน 
๑๒. การให้ความเห็นชอบคําขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และข้อบังคับมลูนิธิ 
และสมาคม 
๑๓. การรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ 
เก่ียวกับหมู่บ้าน อพป. 
 
๑๔. การแต่งต้ังกรรมการตีราคาปานกลาง การ
พิจารณาอุทธรณ์ การตีราคาปานกลาง ยกเว้น
หรือ ลดภาษีบํารุงท้องที่ 
๑๕. การลงนามในบัตรประจาํตัวกรรมการอิสลาม 
 
 
๑๖. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ังมัสยิด 
 
๑๗. การต้ังคณะกรรมการสอดส่องพฤติกรรมของ
สมาคม งานเกี่ยวกับการจัดต้ังสมาคม 

- พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายพยาบาล
ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย
หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๑๕ 
- พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 
๒๔๗๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
 
- ระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
พนันชนไก่และกัดปลา 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 
 
- พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ร.บ.
บัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
- พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหาร
หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกัน
ตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒ 
- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่ 
พ.ศ.๒๕๐๘ 
 
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๑๐๒/ ๒๕๓๑ ลว. ๒๑ 
มี.ค.๒๕๓๑ 
- ระเบียบการจดทะเบียน
มัสยิด พ.ศ. ๒๔๙๑ 
- ระเบียบการจดทะเบียน
สมาคม ตามกฎกระทรวงฯ 

 

 



   
ผนวก ง – ๗ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 ที่ทําการปกครอง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๑๘. การลงนามในต๋ัวรับจํานําในฐานะ 
ผู้ประสานงานแจ้งการถือปฏิบัติ 
๑๙. ควบคุมการออกและใช้บัตรประจําตัวของ
สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ 
๒๐. งานของกลุ่มงานความมั่นคง ที่มิใช่เป็นงาน
นโยบายหรือเรื่องสําคัญ 
๒๑. งานเกี่ยวกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความ
สงบ (ผรส.) ทั้งหมด 
๒2. งานเกี่ยวกับการรายงานความเคลื่อนไหวของ
กลุ่มเรียกร้องต่าง ๆ และสถานการณ์ชายแดน
รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒3 งานเกี่ยวกับเคร่ืองมือสื่อสารในความ
รับผิดชอบของกรมการปกครองจังหวัด 
๒4 การออกหนังสือสําคัญแก่กรรมการกลาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒5 การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี
บํารุงท้องที่ส่วนของจังหวัด (ร้อยละ ๓.๕) และ
ส่วนของอําเภอ (ร้อยละ ๑) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยไทย
อาสาป้องกันชาติ พ.ศ.
๒๕๒๑ 
- พ.ร.บ.จัดระเบียบหมู่บ้าน
อาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒ 
 มาตรา ๑๑ 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี
บํารุงท้องที่นอกเขเทศบาล 
(ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๑๖ 
และหนังสือ มท ด่วนมาก  
ที่ มท ๐๓๑๑.๓/ว๒๓๗๗ 
ลงวันที่ ๓๑ สงิหาคม 
๒๕๔๑ 

๓ สํานักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การสั่งแก้ไขการแจ้งการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค.๑) ในกรณีที่ปรากฏหลกัฐานว่าการแจ้งการ
ครอบครองมีการผิดพลาดคลาดเคล่ือน 
๒. การสั่งแก้ไขทะเบียนการครอบครองที่ดิน
เน่ืองจากการเปลี่ยนเขตท้องที่ 
๓. การหักเงินค่าอากรแสตมป์ออกในอัตรา 
ร้อยละ ๓ ของเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชําระ 
๔. การหักเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นออกในอัตรา 
ร้อยละ ๓ ของเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับชําระ 
 

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลว.  
๙ พ.ย.๒๔๙๗ 
- หนังสือกรมที่ดิน ที ่มท 
๐๖๐๖/๓๗ ลว. ๕ ม.ค.
๒๕๐๙ 
 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับชําระและ
นําส่งภาษีอากรจากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๔๒ ข้อ ๒๖ 
 

 
 



   
ผนวก ง – ๘ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานที่ดิน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๔. การหักเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นออกในอัตรา 
ร้อยละ ๓ ของเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับชําระ 
๕. การใช้จ่ายกรณีจําเป็นและเก่ียวกับกิจการ
จัดเก็บอากรแสตมป์ 
๖. การใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดเก็บภาษีอากร
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดเ ก็บภาษีอากร
ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 

๔ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

๑. การลงนามอนุมัติโครงการในบัญชีรายการ 
ประกอบโครงการท่ีใช้เงินอุดหนุนกรมการพัฒนา
ชุมชน และแบบโครงการท่ีใช้งบประมาณซึ่งได้รับ
การอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งลงนามในหนังสือ
แจ้งอนุมัติโครงการให้อําเภอทราบ 
๒. งานจัดระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท  
การสนับสนุนองค์กรประชาชนและผู้นําทอ้งถิ่น 
นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตําบล  
การพัฒนาองค์กรอาสาสมัครและผู้นําท้องถิน่ให้มี
ความสามารถในการกําหนดปัญหาและแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้ตลอดจนการให้การศึกษาแก่
ชุมชนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชน 
๓. การอนุมัติให้ยืมเงินสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน (พอป.) แก่กลุ่ม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตและกลุ่มอาชีพ และลงนามใน
สัญญาในฐานะผู้ให้ยืมในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
๔. การบริหารการจัดทําแผนชุมชน ติดตาม 
ตรวจสอบเช่ือมประสานแผนชุมชนกับแผนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอําเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคลอ้งกัน 

 

๕ สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

การควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรงมหรสพ ให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ยกเว้น การให้ความเหน็
ประกอบการแจ้งกรมโยธาธิการเก่ียวกับการ
อนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพและการขอต่อ
ใบอนุญาตโรงมหรสพประจําปีให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- พ.ร.บ.ป้องกันอันตราย 
อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ 
พ.ศ.๒๔๖๔ 

 



   
ผนวก ง – ๙ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

๖ สํานักงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

๑. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
จังหวัดและงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด 
๒. อนุมัติสัญญายืมเงินของเงินงบประมาณ
รายจ่ายจังหวัดและงบประมาณรายจ่ายกลุ่ม
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การอนุมัติให้ปิดประกาศข่าวสารต่าง ๆ ของ
ทางราชการ ณ ศาลากลางจังหวัด 
๔. การลงนามหนังสือเพ่ือแจ้งเวียนหนังสือเวียน
ของหน่วยงานส่วนกลางไปยังส่วนราชการต่าง ๆ 
ภายในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว 

- ระเบียกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.๒๕๔๙ 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังการเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑     
- หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๖.๓/
ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๑เรื่อง วิธีปฏิบัติใน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัด            
- หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๖.๓/
ว๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๕๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เพ่ิมเติมในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัด                             
- หนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๖.๓/
ว๑๗ ลงวันที ่๑๘กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธี
ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่มจังหวัด 

 

 



   
ผนวก ง – ๑๐ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๕. การส่งรายงานการประชุมต่าง ๆ ในฐานะ 
เลขานุการคณะกรรมการใหค้ณะกรรมการ
รับทราบ รวมทั้งการส่งรายงานการประชุม
ประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการและการ 
นัดวันประชุม 
๖. การกํากับดูแลสมุดเวรยามศาลากลางจังหวัด 
กรณีปกติ เว้นแต่ มีเหตุสําคญัให้นําเสนอรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
สั่งการ แล้วแต่กรณี 
๗. การอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

 

๗ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การอนุมัติให้การสงเคราะห์เป็นเงินหรือเครื่อง
บริโภคแก่ครอบครัวที่เดือดร้อนในวงเงินไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท 
 
 
 
๒. การอนุมัติและการจ่ายเงินให้กับผู้ตกทุกขไ์ด้
ยากกลับภูมิลําเนาเดิมคราวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท 
 
 
๓. การลงนามในหนังสือแจ้งผู้จัดการสถาน
สงเคราะห์และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
๔. การลงนามในหนังสือเร่งรัดเงินกู้ ทปศ.๑    
ทปศ.๒ ทปศ.๓ และเงินกู้คนพิการจากผู้ค้างชําระ
และผู้ค้ําประกันเงินกู้ 
๕. การลงนามในหนังสือติดต่อประสานงาน ซึ่ง
เป็นงานประจําของสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับหน่วยงาน
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในจังหวัด
กาฬสินธ์ุ                                                        
๖. การอนุมัติในการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี                                                 
๗. การอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณฉีุกเฉิน เป็นเงินหรือสิ่งของไม่เกิน 
๒,๐๐๐บาทต่อครั้งต่อครอบครัว 

- ระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห์ ว่าด้วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 
๒๕๓๙ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ ๖ 
- ระเบียบกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมว่าด้วย
การสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้
ยากในประเทศให้กลับ
ภูมิลําเนาเดิม พ.ศ.๒๕๔๓ 
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- ประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการคุ้มครองการ
ส่งเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี พ.ศ.
๒๕๕๒ 
 
- ระเบียบกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการ 

 



   
ผนวก ง – ๑๑ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 (ต่อ) 

 
 
 
 
๘. การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังน้ี 
(๑) การเลือกสรร การกํากับดูแล การอนุมัติ   
การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(๒) การลงนามในสญัญารับเงินอุดหนุนและ
สัญญากู้ยืมเงินและสญัญาค้ําประกันกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๓) การสอบสวนทางวินัย การสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการ
ดําเนินคดีอาญา ในกรณีพนักงานกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ และบคุคลอ่ืนที่ถูก
กล่าวหาว่ากระทําความผิดกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ 
(๔) การกํากับ การติดตาม การเร่งรัด และการ
ดําเนินคดีแพ่งเก่ียวกับหน้ีสินของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เว้นแต่การฟ้อง
คดีแพ่งหรือการอายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๓๖ 
แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 
๙. อนุมัติสั่งจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
จากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ เพ่ือดําเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ดังน้ี 
(๑) กิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ 

จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกรณฉีุกเฉิน 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ 
- คําสั่งกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ที ่๐๔๖/๒๕๕๘ ลว.
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการพ.ศ. ๒๕๕๐ 
- คําสั่งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที ่๑๓๐/๒๕๕๕ 
ลว. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 



   
ผนวก ง – ๑๒ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 (ต่อ) 

(๒) กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ 
(๓) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด 
(๔) สํารวจข้อมูลคนพิการทีจ่ําเป็นต้องมีผู้ช่วยและ
สนับสนุนหน่วยบริการผู้ช่วยคนพิการ 
(๕) สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการ
โดยชุมชนและสนับสนุนเครือข่ายชมรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ 
(๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     
คนพิการ                                                 
(๗) การส่งเสริมการมีบัตรประจําตัวคนพิการ    
(๘) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจําจังหวัด                                        
(๙) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการที่
ประสบอุทกภัย                                     
๑๐. การปฏิบัติราชการในภารกิจของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุเก่ียวกับเรื่องดังต่อไปน้ี                   
(๑) ดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายและคดี
ปกครองที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนทจีังหวัดทุก
กระบวนการตามที่กฎหมายในเรื่องน้ันได้บัญญัติ
ให้ดําเนินการจนกว่าคดีน้ันจะถึงที่สุด และให้มี
อํานาจบังคับคดีได้จนแล้วเสร็จ ตลอดให้มีอํานาจ
จัดทําและลงนามในสญัญาผอ่นชําระหน้ี จัดทํา
หนังสือรับสภาพหน้ีจัดทําสัญญาค้ําประกัน ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ โดยให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ             
(๒) การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ดังน้ี                               
- แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิความ
รับผิดทางละเมิด                                       
- วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือไม ่เป็นจํานวนเท่าใด                    
- รายงานกระทรวงการคลัง และมีคําสั่งตามที่
เห็นสมควร กรณีกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการ
ตรวจสอบให้ทราบภายในกําหนดเวลาก่อนอายุ
ความสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหกเดือน                    

- พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
- คําสั่งกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ที ่๐๔๖/๒๕๕๘ ลว.
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

 



   
ผนวก ง – ๑๓ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 (ต่อ) 

- มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังและ
แจ้งให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ รวมทั้งดําเนินการเพ่ือ
ออกคําสั่งให้ผูร้ับผิดชําระค่าสินไหมทดแทน      
(๓) การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ดังน้ี     
- สั่งจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ                               
- ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมในสัญญากู้ยืมกองทุน
ผู้สูงอายุและหนังสือค้ําประกันการกู้ยืมเงินกองทุน
ผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคล และประเภท
การกู้ยืมเป็นรายกลุ่มตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ                                         
- ลงนามในฐานะผู้ให้เงินอุดหนุนในสญัญารับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ                           
- การติดตามการทวงถามการชําระหน้ีกับผู้กู้ยืม
เงิน/ผู้ค้ําประกัน ตลอดจนทายาทโดยธรรม/
ผู้จัดการมรดกของผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ําประกัน ตาม
สัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ และการอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง                                                 
- บอกเบิกสัญญากับผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ําประกัน 
ตลอดจนทายาทโดยธรรม/ผู้จดัการมรดกของผู้
กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ําประกันตามนสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
ผู้สูงอายุ และบอกเลิกสัญญา/เรียกเงินที่ค้าง
ทั้งหมดจากสญัญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน
ผู้สูงอายุ                                                 
- การสรรหา การจ้าง การเลิกจ้าง และการ
อนุญาตให้ลูกจา้งช่ัวคราวจากเงินงบประมาณ
กองทุนผู้สูงอายุลาออกจากราชการ และรวมถึง
วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
ตลอดจนการอนุญาตลาประเภทต่าง ๆ/การอนุมัติ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/การจ่าย
ค่าจ้าง การอนุมัติและจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้อง โดยให้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกจ้างช่ัวคราวจากเงิน
งบประมาณโดยอนุโลม                  

 
 
 
- ระเบียบคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการ
บริหารกองทุนการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บ รักษา
เงินการจัดหาผลประโยชน์ 
และการจัดการกองทุน
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- คําสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ที่ 16/2558 ลว.26 
มี.ค.2558 

 
 
 



   
ผนวก ง – ๑๔ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
 (ต่อ) 

(๔) การงบประมาณและพัสดุจากงบที่กรมกิจการ
ผู้สูงอายุจัดสรรให้แก่สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์ุ ดังน้ี 
- การอนุมัติการดําเนินงานและการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเงินเหลือจากการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในเงินงบประมาณ 
เงินเบิกแทนกัน 
- การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
- การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุทุกขั้นตอนและทุกกรณี
๑๑. การอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป และลงนามใน
สัญญารับเงินอุดหนุน ตามระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
อุดหนุน สําหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว            

- คําสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ที่ ๒๔/๒๕๕๘ ลว.๗ เม.ย.
๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
- คําสั่งกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว 
ที่ ๗๑/๒๕๕๘ ลว.27 มี.ค.
๒๕๕๘ 

๘ สํานักงานพาณิชย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การแจ้งความเพ่ือดําเนินคดีในทางแพ่งและ
อาญา เมื่อเกิดการทุจริตหรือเสียหายแก่ทรพัย์สิน
ในจังหวัด 
๒. งานท่ีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ. 
๒๔๘๙ ซึ่งต้องติดต่อกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ. ๒๔๘๙ 
(ป.ก.ข.) 
๓. การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
๔. การรายงานแสดงยอดแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
๕. การส่งสําเนาประกาศของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
๖. การรายงานจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตการขอเพิก 
ประกอบการค้าข้าวแต่ละประเภท รวมทั้งรายงาน
อนุญาตเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหรือแจ้งเลิกหรือได้
สั่งถอนจากจํานวนผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการ
ค้าข้าวแต่ละประเภทเป็นประจําทุกเดือน 
๗. การรายงานรับและนําส่งเงินรายได้ที่ได้รับตาม 
พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙ ประจําเดือน 
 ๘. การอนุญาต การกําหนดเง่ือนไขในการ
อนุญาตและการพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาต
ประกอบการค้าข้าว 

- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ 
ที่ ๒๙๕/ ๒๕๒๑ ลว. 
๑๙ ก.ย.๒๕๒๑ 
- พ.ร.บ.การค้าข้าว 
พ.ศ.๒๔๘๙ 

 
 



   
ผนวก ง – ๑๕ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
คําสั่ง           มติ
คณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานพาณิชย์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๙. ให้คําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือ 
การแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑๐. ให้บริการข้อมูลทรัพย์สนิทางปัญญา 
๑๑. รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ดังน้ี 
๑) ข้อมูลลิขสทิธ์ิ 
๒) ข้อมูลความลับทางการค้า 
๓) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไท 
๑๒. รับแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๑๘ 

- คําสั่งกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที ่๒๕๙/๒๕๔๖  
ลว. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
- พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘ 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการ 
กําหนดผลิตภัณฑ์ซีดีและ 
อุปกรณ์ของเคร่ืองจักร 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- คําสั่งกรมทรัพย์สินทาง 
ปัญญา ที่๑๕๒/๒๕๔๘ 
ลว. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
-พ.ร.บ.การผลิตผลิตภัณฑ์
ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๙ สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. อํานาจตามกฎหมายเฉพาะที่เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาได้มอบอํานาจให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
    ๑.๑ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๒ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิต
และประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๓ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๕ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.
๒๕๓๑ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. อํานาจในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

- คําสั่งคณะกรรมการอาหาร
และยา ที ่๑๑๒/๒๕๔๗    
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ุ 
๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที ่
๕๒๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
 

 

 

 



   
ผนวก ง – ๑๖ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๓. ดําเนินการแทนในเร่ืองเก่ียวกับการขอใช้ที่ดิน 
 
 
 
๔. ดําเนินการแทนในเร่ืองเก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
 
 
 
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านคดี  
    ๕.๑ คดีแพ่ง 
    ๕.๒ คดีอาญา 
    ๕.๓ คดีล้มละลาย 
    ๕.๔ คดีปกครอง 
๖. ดําเนินการเกี่ยวกับวินัย การดําเนินการทาง
วินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ ของพนักงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
๗. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอติดต้ังตู้ ATM 
 
 
 
๘. ดําเนินการเกี่ยวกับการทําประกันภัยรถ
ราชการ 
 
 
๙. การลงนามในหนังสือนําสง่เอกสารวิชาการ
(อวช.) ประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ สําหรับข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษและเช่ียวชาญ 
๑๐. การลงนามในหนังสือเตือนให้มีการชําระ
ค่าธรรมเนียมรายปีและเงินเพ่ิมการผลิตเพ่ือขาย
หรือการนําเข้าเพ่ือขายเครื่องสําอางควบคุม 
๑๑. การสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้นําเข้าเพ่ือขาย
เครื่องสําอางควบคุมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ผลิตหรอื
นําเข้าเคร่ืองสําอางตรงตามที่แจ้งไว้ในใบรบัแจ้ง 

- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๙๒๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๒๑๖๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ 
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๑๔๙๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ 
๒๘ มิถนุายน ๒๕๕๒ 
 
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๕๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ 
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๓๖๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ 
๓๗ กุมภาพันธ์ุ ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
ผนวก ง – ๑๗ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๑๒. การสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้นําเข้าเพ่ือขาย
เครื่องสําอางควบคุมระงับการกระทําฝ่าฝืนหรือ
แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง และใหม้ี
อํานาจประกาศการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าว ให้ประชาชนทราบ 
๑๓. ออกคําสั่งให้ผู้ผลิตเพ่ือขายหรือผู้นําเข้าเพ่ือ
ขายเคร่ืองสําอางควบคุมต้องรายงานรายละเอียด
ของการดําเนินการเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางควบคุมที่
ตนได้ผลิตหรือนําเข้า 
๑๔. ถอนการอายัดในกรณีทีเ่จ้าหน้าที่ด้านอาหาร
และยา ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้าตามและยา 
ได้สั่งอายัดรายการวัตถุนําเข้าตาม พ.ร.บ.
เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕. การเปรียบเทียบปรับ ตาม พ.ร.บ.
เครื่องสําอาง พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
 
๑๖. ลงนามรับสัญญาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบทและลงนามรับสัญญาโครงการกระจาย
แพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน ดังน้ี 
(๑) ลงนามเป็นผู้รับสัญญาในสัญญาการเป็น
นักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและลงนามรับสัญญา
โครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน 
(๒) ให้ความเหน็ชอบแก้ไขสัญญาการเป็น
นักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและโครงการกระจาย
แพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน 
(๓) เรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายจากผูผ้ิด
สัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ตาม
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและ
โครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน 
(๔) คิดคํานวณค่าปรับและดอกเบ้ียการผิดสัญญา
การเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ตามโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและโครงการ
กระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบสํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและ
ยาว่าด้วยการเปรียบเทียบ
ปรับ 
- มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๔ 
ต.ค.๒๕๔๘ อนุมัติโครงการ
กระจายแพทย์หน่ึงอําเภอ
หน่ึงทุน 
- มติ ค.ร.ม.เมือ่วันที่ ๑๔ 
ม.ค.๒๕๔๐ อนุมัติโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบท 
 
 
 
 
 

 



   
ผนวก ง – ๑๘ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

(๕) อนุมัติให้ผูผ้ิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชา
แพทย์ศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือ
ชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอ
หน่ึงทุนเพราะลาออกจากการศึกษาถูกพัก
การศึกษา หรือลาออกจากการศึกษาเพราะเหตุใด 
ๆระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ผ่อนชําระหน้ี รวมถึง
การทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีผู้ผิด
สัญญา 
(๖) อนุมัติให้ผูผ้ิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชา
แพทย์ศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือ
ชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอ
หน่ึงทุนผ่อนชําระหน้ีนอกเหนือหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง รวมถึงการทําความตกลงกับ 
กระทรวงกรณีผู้ผิดสญัญาขอผ่อนชําระหน้ี
นอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง     
(๗) จัดให้ผูผ้ิดสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์
ศาสตร์ตามโครงการร่วมผลติแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว
ชนบทและโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึง
ทุนที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันชําระหน้ีนอกเหนือ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทําหนังสือรับ
สภาพหน้ีผ่อนชําระหน้ีและสญัญาค้ําประกันตาม
แบบที่กระทรวงการคลังกําหนด                       
(๘) ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังสํานักงาน ก.พ. หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญา
การเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ตามโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและโครงการ
กระจายแพทย์หน่ึงอําเภอหน่ึงทุน จนเสร็จการ       
(๙) พิจารณาอนุมัติยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบ้ีย
ผ่อนชําระหน้ีกรณีผิดสัญญาขอชําระเงินทั้งจํานวน
ในทันที หรือภายในกําหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่พ้น
กําหนดทวงถามตามหนังสือทวงถามให้ชําระหน้ีฉบับ
แรก และเป็นกรณีที่ยังไม่มีการดําเนินคดีในช้ันศาล        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 



   
ผนวก ง – ๑๙ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงาน
สาธารณสุข 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

(๑๐) ยินยอมให้ผู้ผิดสญัญาการเป็นนักศึกษาวิชา
แพทย์ศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือ
ชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หน่ึงอําเภอ
หน่ึงทุน นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็น
ระยะเวลาชดใช้ตามสัญญา และจัดให้ผู้กลับเข้า
รับราชการจัดทําสัญญาผ่อนผันและสญัญาค้ํา
ประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๑๑) ดําเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับการทําสัญญาชดใช้
เงินกรณีการเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ตาม
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและ
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหน่ึงทุน       
ซึ่งกระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นอํานาจของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                              
๑๗. การย่ืนขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เฉพาะของหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหาร
ส่วนกลาง ที่มสีํานักงานต้ังอยู่ในจังหวัด 

 

 

๑๘. ลงนามรับสัญญาในหนังสือสัญญาขอรบัเงิน
เพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย์ ทัณตแพทย์ และเภสัชกร 
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัด 
กรมสุขภาพจิต โดยที่ไม่ทําเวชปฏิบัติส่วนตัวและ
หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 
๑๙. หักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินว่ายเป็นเงินสินบน เงินรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามที่อัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด เฉพาะในส่วนของ 
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และ พ.ร.บ.
ประกอบโรคศิลป์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พ.ร.บ.พลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
- กฎกระทรวงกําหนด
เง่ือนไขวิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการ
เก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 
วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้
หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.
๒๕๕๐  
- คําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ ๕๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่    
๓ มีนาคม ๒๕๕๗               
- คําสั่งกรมสขุภาพจิต ที่ 
๕๙๓/๒๕๕๗ ลว.๒๗ ก.ค.
๒๕๕๗                         
- คําสั่งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ที ่๔๔๘-๔๔๙/
๒๕๔๙ ลว.๒๘ ก.ย.๒๕๔๙    

 

 

 

 



   
ผนวก ง – ๒๐ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

๑๐ สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การสั่งการ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ
ตาม พ.ร.บ.แร ่พ.ศ.๒๕๑๐ ตามบัญชีแนบทา้ย
คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ 
ที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ลว.๔ พ.ย.๒๕๔๖ ยกเว้นการ
ดําเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง 
๒. การปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่
ประจําท้องที่ 
 
๓. อํานาจในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การใช้เงิน
เหลือจ่าย การส่ังซื้อสั่งจ้าง การอนุมัติให้จัดการ
ประชุม การอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- พ.ร.บ. แร ่พ.ศ. ๒๕๑๐ 
มาตรา ๔ 
- คําสั่งกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ลว ๔ พ.ย. 
๒๕๔๖ 
-คําสั่ง อก.ที ่๖๘๕/๒๕๔๖ 
ลว.๑๑ ธ.ค.๒๕๔๖ 
- คําสั่ง สปอ.ที่ 1/2558 
ลว.7 ม.ค.2558 

๑๑ สํานักงานคลัง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การสั่งโอนเงินเบ้ียหวัด บํานาญ ไปต้ังจ่ายทาง
สํานักงานอ่ืน 
 
๒. การอนุมัติให้เปิดห้องสํานักงานคลังจังหวัด
นอกจากเพ่ือปฏิบัติราชการตามปกติ 
๓. อนุมัติการรับฝากสิ่งของในลักษณะหีบห่อ  
ณ สํานักงานคลังจังหวัด 
4. สําเนาหนังสือเวียน เก่ียวกับระเบียบ หนังสือ
สั่งการของกรมบัญชีกลางและของ
กระทรวงการคลังให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ
และถือปฏิบัติ 

- ระเบียบการเก็บรักษาเงิน
คงคลัง ณ สํานักงานคลัง
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
- ระเบียบการฝากสิ่งของ 
ณ สํานักงานคลังจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๒๔ ข้อ ๘ 
 

๑๒ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การปฏิบัติงานในหน้าที่นายด่านป่าไม้กาฬสินธ์ุ 
ให้มีอํานาจในการอนุญาตให้นําไม้หรือของป่าผ่าน
ด่านป่าไม้และการลงนามในใบเบิกทางนําไม้หรือ
ของป่าเคลื่อนที่ การนําไม้หรือของป่าเข้าหรือผ่าน
ด่านป่าไม้กาฬสินธ์ุ และหนังสือรับรองให้นําไม้
บ้านเรือนเก่าออกนอกเขตจังหวัด 
๒. การรับเรื่องราวขอจดทะเบียนตราประทับไม้
ของเอกชน 
๓. การลงนามในใบอนุญาตทาํไม้ และเก็บหาของ
ป่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรมป่าไม้อนุมัติแล้ว 
๔. การลงนามในการต่ออายุใบอนุญาตทําไม้และ
เก็บหาของป่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรมป่า
ไม้อนุมัติแล้ว                             

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ 
มาตรา ๓๙ และ
กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
- กฎกระทรวงฉบับที ่๑๒ 
พ.ศ. ๒๔๙๘) 
- กฎกระทรวง ฉบับที ่๑๒ 
พ.ศ.๒๔๙๘ 

 

 



   
ผนวก ง – ๒๑ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๕. การสั่งการในทางวิชาการแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่และอําเภอที่เก่ียวข้อง และส่วนราชการ
อ่ืนในทางวิชาการ                                          
๖. การลงนามในใบอนุญาตให้ต้ังหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตโรงค้าไม้แปรรูปและเป็นผู้เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต                          
๗. การลงนามในใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้ 
โดยใช้เครื่องจักรเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรม
ป่าไม้ได้อนุมัติแล้ว                                   
๘. การรับคําขอเรื่องราวการขออนุญาตกิจการ
ด้านป่าไม้                                                
๙. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตต่ออายุ
โรงงานแปรรูปโดยใช้เคร่ืองจักรและเป็นผู้เรยีก
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต         
๑๐. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตให้ต้ัง
หรือต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม ้โดยใช้
แรงคนและเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต                                           
๑๑. การอนุญาตและลงนาม ในใบอนญุาตให้ต้ัง
หรือต่ออายุใบอนุญาตโรงค้าสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้
หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม และเป็น
ผู้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
๑๒. การอนุญาตและลงนามให้ใช้การประทับตรา
ประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูปและหนังสอื
กํากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรอืสิ่งอ่ืน บรรดาที่ทํา
ด้วยไม้หวงห้าม                                                   
๑๓. การอนุญาตและลงนามในใบคู่มือคนงานและ
เป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบคู่มือคนงาน      

๑๔. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตต้ังหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตให้ค้าของป่าหวงห้าม และเป็น
ผู้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

๑๕. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตต้ังหรือ
ต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ด้วยแรงคน
เพ่ือประดิษฐ์กรรมและเป็นผู้เรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
และกฎกระทรวง /
ข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย 
ป ร ะทั บ ต ร า ป ร ะ จํ า ต่ อ
หนังสือกํากับไม้แปรรูปและ
หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์ 
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ห รื อ สิ่ ง อ่ื น ใ ด
บรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ หมวด ๓ ข้อ ๑๓ 

 

 

 



   
ผนวก ง – ๒๒ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๑๖. การเบิกพัสดุทุกประเภท                           
๑๗. การพิจารณาอนุมัติสัญญาจ้างเฝ้ารักษาไม้
ของกลาง                                                          
๑๘. การเปรียบเทียบในคดีป่าไม้ต่าง ๆ ที่มีโทษ
ปรับสถานเดียวและรับผิดชอบดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เว้นการสั่งการ ซึง่
อนุญาตการอนุมัติ เก่ียวกับกิจการป่าไม้ ให้เป็น
ดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด                 
๑๙. การอนุญาตให้เก็บไม้ไหลลอย การรายงาน
เก่ียวกับกิจการป่าไม้ต่าง ๆ                        
๒๐. การอนุญาตและลงนามใบอนุญาตการแปร
รูปไม้ช่ัวคราวเพ่ือการค้าหรือมิใช่เพ่ือการค้าเป็น
ครั้งคราว                                             
๒๑. การอนุญาตและลงนามใบอนุญาตให้แก้ไข
อาณาเขตสาระสําคัญในการอนุญาต ย้ายสถาน
ที่ต้ังและโอนใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม้ โดย
ใช้เครื่องจักรทุกประเภท                          
๒๒. การอนุญาตและลงนามใบอนุญาต การ
ปรับปรุงเคร่ืองจักร การเพ่ิม ลด เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการผลิต การเพ่ิม ลด 
เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบและการเพ่ิมหรือลด
จํานวนคนงานโรงงานแปรรูปไม้                  
๒๓. การลงนามในใบอนญุาตทําไม้สักและไม้ยาง
ในที่ดินกรรมสทิธ์ิและสิทธิครอบครอง เพ่ือใช้สอย
ส่วนตัวและสาธารณกุศล                                      

 
 
 
- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
- กฎกระทรวงฉบับที ่๑๔ 
(พ.ศ.๒๔๙๘) 
 
 
 
- หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน
มาก ที ่กษ ๐๗๐๔.๐๒/
๒๖๖๐๗ ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๑ 
 
 
 
 
 
- ข้อกําหนด ฉบับที่ ๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตาม 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

๑๓ สํานักงานสหกรณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ ์
๒. ปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
๓. การรายงานกู้เงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
๔. การรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. การรายงานขอกู้เงินและส่งรายงานต่างๆ ของ
กลุ่มเกษตรกร 
๖. การรายงานพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดและอําเภอ 
 
 

- พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
-ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 



   
ฃผนวก ง – ๒๓ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานสหกรณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๗. รับทราบระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์แทนกรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
๘. การอนุมัติโครงการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
๙. การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ 
 
 
๑๐. การอนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์
(๑) อนุญาตใหส้หกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ได้ไม่เกินสัญญาละสามล้านบาทถ้วน 
(๒) อนุญาตขยายเวลาผ่อนชําระหน้ีเงินกู้ยืม
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทัง้อนุญาตให้ระงับการ
คิดดอกเบ้ียและค่าปรับแก่สหกรณ์ เฉพาะสัญญากู้ยืม
ที่มีต้นเงินกู้ยืมกองทุนคงเหลือไม่เกินสามล้านบาท 
(๓) อนุญาตใหป้รับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกู้ยืม
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะสัญญากู้ยืมทีม่ีเงิน
ต้นเงินกู้ยืมกองทุนคงเหลือไม่เกินสามล้านบาท 
(๔) อนุญาตใหส้หกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพัฒนา
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน หรืออนุญาตให้
สหกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กระทาํการ
ใดๆ ต่อทรัพย์สินจํานอง                                     
๑๑.การอนุมัติ หรืออนุญาตเก่ียวกับการบริหาร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังน้ี                             
(๑) อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ ์สัญญาละไม่เกินห้าล้านบาท ภายใน
จังหวัดที่รับผิดชอบ เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงิน
เป็นรายโครงการเฉพาะ หรือโครงการพิเศษที่ได้
กําหนดผู้มีอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้เป็นไป
ตามท่ีโครงการกําหนด                                     

- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ กษ ๑๑๐๑/๓๙๙  ลว. ๑๒ 
ม.ค. ๒๕๓๗ 
- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ ๓๖๑/๒๕๔๘ ลว. ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของสว่นราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๕                        
- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ ๓๐๖/๒๕๔๖ ลว. ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๔๖             
- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ที่ ๒๒๙/๒๕๔๘ ลว. ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๔๘                 
- ระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์
(ก.พ.ส.) พ.ศ.๒๕๔๕      
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘     
- ประกาศกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การกู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. 
พ.ศ.๒๕๔๘                   
- ระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์ว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๖         
- ระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ์
(ก.พ.ส.) พ.ศ.๒๕๕๒           

 

 
 



   
ผนวก ง – ๒๔ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานสหกรณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

(๒) อนุมัติให้ผอ่นผัน ขยายเวลาการชําระหน้ี 
และ/หรือการงดคิดดอกเบ้ีย ค่าปรับ การลดอัตรา
ดอกเบ้ีย และอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่มี
ต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยายเวลาการ
ชําระหน้ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไม่เกินห้าล้านบาท
ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ                                    
(๓) อนุมัติให้ไกล่เกลี่ยคดี และการประนีประนอม
ยอมความเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะหน้ีที่มี
ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินห้าล้านบาท ภายในจังหวัด
ที่รับผิดชอบ 
(๔) อนุมัติให้ลดหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะ
หน้ีที่มีต้นเงินกู้เหลือไม่เกินห้าล้านบาท ภายใน
จังหวัดที่รับผิดชอบ 
(๕) อนุญาตใหส้หกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพัฒนา
สหกรณ์กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน รวมทั้งอนุญาตให้
สหกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ์กระทาํการ
ใด ๆเก่ียวกับทรัพย์สินจํานอง ภายในจังหวัดที่
รับผิดชอบ 
๑๒. การดําเนินคดีทั้งปวงแทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จ
สิ้นคดี ส่วนในคดีปกครองให้ดําเนินคดีเฉพาะที่
เก่ียวกับเงินกองทุนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นโจทก์ฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีจนเสร็จสิน้คดี
รวมท้ังให้มีอํานาจร้องทุกข์กล่าวโทษ ถอนคําร้อง
ทุกข ์ในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ย่ืน
ฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นจําเลยอันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ย่ืนฟ้อง หรือถูกฟ้องใน
นามกรมส่งเสริมสหกรณ ์ในนามอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งน้ี ให้มีอํานาจลงนามใน
หนังสือแต่งต้ังพนักงานอัยการเป็นทนายความว่า
ต่างหรือแก้ต่างคดีในคดีทั้งปวงรวมถึงการมอบ
อํานาจให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินกระบวน
พิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสทิธิได้ด้วย เช่น 
การยอมรับที่คูค่วามอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้องขอการ
ถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละ 

- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ ๔๒๓/๒๕๕๗ ลว.๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๗                  

 
 



   
ผนวก ง – ๒๕ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานสหกรณ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

สิทธิ หรือการใช้สิทธิอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือในการ
ขอให้พิจารณาคดีใหม ่ตลอดจนให้มีอํานาจในการ
รับเงินค่าธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจากศาล 
แต่งต้ังตัวแทนช่วงในการรับเงินค่าธรรมเนียม 
และรับเอกสารคืนจากศาล จนถึงให้ดําเนินการใน
การบังคับคดีในคดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น 
๑๒. การดําเนินคดีทั้งปวงแทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จ
สิ้นคดี ส่วนในคดีปกครองให้ดําเนินคดีเฉพาะที่
เก่ียวกับเงินกองทุนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นโจทก์ฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีจนเสร็จสิน้คดี
รวมท้ังให้มีอํานาจร้องทุกข์กล่าวโทษ ถอนคําร้อง
ทุกข ์ในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ย่ืน
ฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นจําเลยอันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ย่ืนฟ้อง หรือถูกฟ้องใน
นามกรมส่งเสริมสหกรณ ์ในนามอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งน้ี ให้มีอํานาจลงนามใน
หนังสือแต่งต้ังพนักงานอัยการเป็นทนายความว่า
ต่างหรือแก้ต่างคดีในคดีทั้งปวงรวมถึงการมอบ
อํานาจให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินกระบวน
พิจารณาใดไปในทางจําหน่ายสิทธิได้ด้วย เช่น 
การยอมรับที่คูค่วามอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้องขอการ
ถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละ
สิทธิ หรือการใช้สิทธิอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือในการ
ขอให้พิจารณาคดีใหม ่ตลอดจนให้มีอํานาจในการ
รับเงินค่าธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจากศาล 
แต่งต้ังตัวแทนช่วงในการรับเงินค่าธรรมเนียม 
และรับเอกสารคืนจากศาล จนถึงให้ดําเนินการใน
การบังคับคดีในคดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น 
 

 
 
 
 
 
 
-หนังสือมอบอํานาจกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 
๑๑๐๘/๑๑๓๑๔ ลว. ๑๐ 
พ.ย.๒๕๕๗ 
                             

 

 

 

 

 

 



   
ผนวก ง – ๒๖ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

๑๓ สํานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

๑. การดําเนินการการเก่ียวกับสัญญาเช่าทีดิ่นเพ่ือ 
เกษตรกรรม สญัญาเช่าซื้อทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม 
หนังสือรับภาระหน้ี และสญัญาเก็บเงินคืนทุน 
ได้แก่ การจัดทํา ลงนาม บอกเลิกสัญญา การเรียก
สัญญาคืน การติดตามเร่งรัดจัดเก็บหน้ีสินและ
ออกหนังสือเตือนให้ผู้เช่า/ผู้เช่าซื้อปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่ได้กําหนดไว้ในข้อสัญญา 
๒. การทําสญัญา การผ่อนชําระหน้ี ทําสัญญารับ
สภาพหน้ีการดําเนินคดี การบังคับคดี และการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตุลาการ 
หรือการประนอมข้อพิพาท 
๓. การฟ้องคดีและการดําเนินคดีทั้งปวงของสปก.
ทั้งคดีแพ่งคดีอาญา คดีล้มละลาย และคดี
ปกครองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธ์ุจนกว่า
คดีน้ันจะถึงที่สุด และใหม้ีอํานาจในการบังคับคดี
ได้จนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอํานาจจัดทําและลง
นามในสญัญาผ่อนชําระหน้ี จัดทําสัญญารับสภาพ
หน้ี จัดทําสัญญาค้ําประกันมีอํานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
การร้องทุกข์ การถอนคําร้องทุกข ์ในคดีที ่ส.ป.ก. 
เป็นโจทก์หรือจําเลย หรือเป็นผู้ฟ้องหรือถูกฟ้อง
คดี ไม่ว่าจะได้ย่ืนฟ้องหรือถูกฟ้องในนาม ส.ป.ก. 
ในนามเลขาธิการ ส.ป.ก. หรอืในนามเลขาธิการ 
ส.ป.ก. ที่ระบุช่ือมาด้วย โดยอํานาจดังกล่าวให้
รวมถึงการมีอํานาจลงนามในหนังสือแต่งต้ัง
พนักงานอัยการเป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่าง
คดีได้ทุกช้ันศาล หรือมีอํานาจลงนามในหนังสือ
มอบอํานาจหรือมอบฉันทะให้พนักงานอัยการฟ้อง
คดีหรือดําเนินคดีปกครองแทนทั้งในศาลปกครอง
ช้ันต้นและศาลปกครองสูงสุด และให้มีอํานาจรับ
เงินคืนจากศาล จ่ายเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าฤชาธรรม
เนียมศาล รับหรือจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจากศาล
หรือหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี รับเอกสารคือ
จากศาล หรือการต้ังตัวแทนช่วงให้ดําเนินการใน
กรณีดังกล่าวได้รวมทั้งให้มีอํานาจดําเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ไปในทางจําหน่ายสิทธิของ ส.ป.ก. 
ได้ เช่นการยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง 

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ที ่
๕๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 



   
ผนวก ง – ๒๗ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

เรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอม
ความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฏี
กา หรือการขอให้พิจารณาคดีใหม ่ทั้งน้ี การ
กระทําที่เป็นการจําหน่ายสิทธิของคู่ความให้หารือ 
รับนโยบายของ ส.ป.ก. ก่อนทุกคร้ัง                  
๔. การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิความ
รับผิดทางละเมิด และการดําเนินการอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ ข้อ๑๐ และขอ้ ๑๑ 
และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ รวมถึงการออกคําสั่งเรียก
เงิน หรือรับเงินค่าสินไหมทดแทน และการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการยึดหรืออายัดยกเว้นกรณี
การทุจริตหรือเงินขาดบัญชี ซึ่งจะต้องพิจารณาว่า
หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ส.ป.ก. ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนด้วย                                         
๕. ลงนามในหนังสือการตกลงเข้าทําประโยชน์ใน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการช่ัวคราว โดยให้ทํา
ขึ้นเป็นสองฉบับส่งมอบให้แก่ผู้ทําประโยชน์ฉบับ
หน่ึง ส่วนอีกฉบับหน่ึงเก็บไว้ที่สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดและรายงานการใช้อํานาจภายในสิบ
ห้าวันถัดจากวันที่ได้ใช้อํานาจให้จังหวัดและสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมทราบด้วย                    
๖. การจัดทําและลงนามในสญัญาเช่าและสญัญา
เข้าทําประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
ประกอบกิจการสนับสนุนหรอืเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม ตามมาตรา ๓๐ 
วรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
๗. ลงนามในสญัญาจะซื้อจะขายที่ดินเพ่ือการ
ปฏิรูปที่ดินและรายงานการใช้อํานาจภายในสิบห้า
วันถัดจากวันที่ได้ใช้อํานาจให้จังหวัดทราบ           
๘. ออกหนังสือยินยอมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับมอบ
ที่ดินปลูกสร้างอาคารเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยในแปลง
ที่ดินที่ได้รับมอบในเขตปฏิรูปที่ดิน                  

 
 
 
 
 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๕๗๘/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๙๙/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๔๖๙/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๑๐๑๓ / 
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๑๐๑๔ / 
๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ 

 
 



   
ผนวก ง – ๒๘ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๙. ออกหนังสือยินยอมให้แก่เกษตรกรหรือ
ประชาชนผู้ได้รับทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้าน
ช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดินไปขออนุญาตใช้
กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
๑๐. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรม  
๑๑. เรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืน และจัดทาํ
ประกาศจังหวัดเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าเอกสารเลิกใช้
เป็นหลักฐานแห่งการน้ันแล้วต้ังแต่วันที่เกษตรกร
หรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทําประโยชน์
ในที่ดิน ในกรณีทีไม่สามารถเรียกเอกสารคืนได้
ภายในเวลาที่กําหนด  
๑๒. อุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสั่งเปรียบเทียบคัดค้าน
การรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ ตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  
๑๓. พิจารณาอนุญาตการขอปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนซึ่งมิได้ใช้ที่ดินเพ่ิมขึ้นจากเดิม ทั้งที่
ทําให้มาตรฐานของถนนไม่เปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
๑๔. การลงนามในหนังสือตกลงให้เข้าทํา
ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการ
ช่ัวคราว 
  
๑๕. การลงนามในสญัญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. 
และสญัญาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  
๑๖. ขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในทีดิ่นที่      
ส.ป.ก. เป็นผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ กรณีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินเป็นอันตรายชํารุด หรอืสูญหาย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
(๑) การย่ืนคําขอออกใบแทนหนังสือแสดงสทิธิใน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือคําขอใดๆที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินการดังกล่าว รวมถึง
เอกสาร และหลักฐานต่างๆ กรณีหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเป็นอันตราย ชํารุด หรือสูญหาย 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๖๔ / 
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๓๘๔/ 
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม๒๕๔๗ 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๓๘๔/ 
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม๒๕๔๗ และคําสั่ง 
ส.ป.ก. ที ่๓๔๙๕/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๔๗ 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๒๐๖/ 
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ 
เมษายน๒๕๔๘ 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๒๙๕/ 
๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน๒๕๕๐ 
 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๙๙/
๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ 
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๗๐๖/
๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔   
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที ่๑๒๘๔/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๖      

 



   
ผนวก ง – ๒๙ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

(๒) แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือให้ถ้อยคํา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกระทําการที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินการตามคําสั่งน้ีจนเสร็จการ 
(๓) รายงานผลการดําเนินงานให้ ส.ป.ก.ทราบ 
หลังจากที่ดําเนินการตามคําสั่งน้ีแล้ว 

    

๑๔ สํานักงานประมง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.๒๔๙๐ ใน 
เขตจังหวัดแต่ไม่มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ 
วรรคหน่ึง มาตรา ๑๗ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 
๓ แห่ง พ.ร.บ.การประมง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๖ 
(เว้นแต่การอนุญาตปลูกหรือสร้างแพหรือทีพั่ก
อาศัยช่ัวคราวแก่ผู้รับอนุญาตในที่ว่าประมูล) 
มาตรา๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง 
พ.ร.บ.การ ประมง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา 
๒๑,๒๒,๒๓ และ ๓๑ (เว้นแต่การอนุญาตให้ต้ัง
หรือปักสร้างเครื่องมือประจําในที่ว่าประมูล) 
มาตรา ๓๖, ๕๔ และ ๕๕ 
๒. ออกหนังสือรับรองชนิดและเปลือกหอยของ
ผลิตภัณฑ์เปลอืกหอยสําเร็จรูปที่ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
๓. ลงนามในหนังสือรับรองว่าเป็นปลาทะเลสวยที่
ได้จากการเพาะพันธ์ุและลงนามในหนังสือรบัรอง
ว่าเป็นปลาทะเลสวยงามที่ได้จากการนําเข้า 
๔. การออกใบอนุญาต ใบรับรอง และการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ 

 - พ.ร.บ.การประมง 
พ.ศ.๒๔๙๐ 
-คําสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที ่๓๗๒/๒๕๔๑ 
ลว. ๒๐ กรกฎาคม๒๕๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยการย่ืนคําขอหนังสือ
รับรองชนิดและเปลือก 
หอยของผลิตภัณฑ์เปลือก
หอยสําเร็จรูปที่ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๔๗ 
-ระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การย่ืนคําขอและการออก
หนังสือรับรองเพ่ือการส่ง
ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต 
ออกไปนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ร.บ.
การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๔๙๖   

 



   
ผนวก ง – ๓๐ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

๑๕ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การออกใบอนุญาตทํางานและรับแจ้งงาน
จําเป็นเร่งด่วนให้แก่คนต่างด้าว 
๒. การออกและต่ออายุใบอนุญาตให้แก่คนต่างด้าว 
๓. การเพิกถอนใบอนุญาตทาํงานตามมาตรา ๒๘ 
๔. การอนุญาตให้ทํางานอ่ืนนอกจากงานที่ได้ระบุ 
ไว้ในใบอนุญาตทํางานหรือเปลี่ยนท้องที่ หรือ
เปลี่ยนสถานทีท่ํางาน 
๕. การออกใบรับ หนังสือรับรองและใบแทน
หนังสือรับรองตามมาตรา ๑๖ 
๖. การคืนเงินค่าจ้างให้แก่ลกูจ้างตามมาตรา ๑๘ 
สําหรับการนําส่งและขอคืนคา่จ้างในเขตจังหวัด 
๗. การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.จัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๗) มาตรา ๙๓ 
๘. การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การ
สั่งพักใช้ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และเพิกถอนใบอนุญาตการยกเลิกและประกาศ
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 
๙. การออกบัตรประจําตัวผู้รับอนุญาต ใบแทน
บัตรประจําตัวผู้จัดการลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหา
งาน และการอนุญาตเปลี่ยนผูจ้ัดการ 
๑๐. การอนุญาตย้ายสํานักงานในเขตจังหวัด
เดียวกัน และการอนุญาตต้ังสํานักงานช่ัวคราว
นอกเขตพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตและการอนุญาต
จัดหางานจากจังหวัดอ่ืน 
๑๑. การพิจารณาใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ
สิ้นสภาพ 
๑๒. งานทะเบียนลูกจ้างบริษัทจัดหางาน 
๑๓. การทําสัญญาเงินกู้กับผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้
กองทุนผู้รับงานไปทําที่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๑๔. การบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้รับงาน
ไปทําที่บ้าน 
๑๕. การลงนามถึงอัยการจังหวัดเพ่ือให้จัด
พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดี และลงนาม
ในแบ่งทนาย ในกรณีที่มลูคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดน้ันๆ 

- พ.ร.บ.การทํางานของต่าง
ด้าว พ.ศ.๒๕๒๑ 
- พ.ร.บ.จัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 
๒๕๒๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๓๗)      
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
- ระเบียบกรมการจัดหา
งานว่าด้วยกองทุนผู้รับงาน
ไปทําที่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ 
- ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไข เก่ียวกับ
การให้กู้เงินและการชําระ
หน้ีลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๓  

 
 
 



   
                      ผนวก ง – ๓๑ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๑๖. รับขึ้นทะเบียนคนพิการที่ขอรับการส่งเสริม
อาชีพ                                                     
๑๗. รับขึ้นทะเบียนหน่วยงานรัฐ หรือนายจ้าง 
หรือเจ้าของสถานประกอบการท่ีประสงค์จะ
ดําเนินการ 
๑๘. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับมูลค่าของการ
ให้สัมปทานจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าและบรกิาร 
จัดจ้างเหมาช่วงงานฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือ
อ่ืนใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการแห่งน้ันต้องรับผิดชอบ 
๑๙. แจ้งให้องค์การของคนพิการหรือองค์การอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่คนพิการหรอืผู้ดูแล
คนพิการเข้ารับความช่วยเหลือทราบ 

 -ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้สัมปทาน จัดสถานที่ 
จําหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน 
หรือให้การช่วยเหลืออ่ืนใด
แก่คนพิการหรอืผู้ดูแลคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๖ เรือนจําจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

๑. การอนุญาตให้ผู้ต้องขังป่วย ออกไปตรวจรักษา
และหรืออยู่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก 
๒. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชมกิจการ 
๓. การตอบขอบใจหรืออนุโมทนาการบริจาค
ทรัพย์ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดพกอาวุธปืน
ของเรือนจําติดตัวเพ่ือไปราชการโดยอนุญาตได้
คราวละไม่เกิน ๖ เดือน 
๕. การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ
เข้า ในเรือนจําภายในจังหวัดเพ่ือประโยชน์ด้าน
การศึกษาพัฒนาจิตใจการฝกึวิชาชีพ การ
ดําเนินงานด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 
๖. การอนุญาตให้นักศึกษาเข้าทําการเก็บข้อมูล
การศึกษาวิจัยในเรือนจําในกรณีที่โครงร่างการ
วิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากกรมราชทัณฑ์แล้ว 
๗. การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เก่ียวกับการ
ดําเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน
ผู้ต้องขัง การทํานิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงและ
การอนุมัติการรับจ้าง ภายในวงเงิน ดังน้ี 
(๑) เรือนจําจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานดํารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง วงเงินครั้ง
ละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 - พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.
๒๔๗๙ 
 

 



   
     ผนวก ง – ๓๒ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ    

หรือการดําเนนิการอ่ืน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั คําสัง่         
มติคณะรัฐมนตร ี

 เรือนจําจังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

(๒) เรือนจําจังหวัด ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานดํารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น วงเงิน 
ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(หน่ึงล้านบาทถ้วน) 
๘. มอบอํานาจให้ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด 
ดําเนินการด้านพัสดุที่ดําเนินการโดยใช้เงินผล
พลอยได้ ประเภทเงินหมุนเวียนแห่งระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึก
วิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.๒๕๔๘
กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างและการอนุมัติการจ่ายเงิน 
รวมถึงการลงนามในสญัญาหรือข้อตกลง การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรอืข้อตกลง การบอก
เลิกสัญญาหรอืข้อตกลง การงดหรือลดค่าปรับ 
การลดหรือขยายเวลาทําการตามสัญญาหรอื
ข้อตกลง ภายในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองล้านบาทถ้วน) 
๙. การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงสญัญาหรือข้อตกลง การงดหรือลด
ค่าปรับ การลดหรือขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือข้อตกลงที่ได้รับมอบตามข้อ ๘ 
๑๐. การดําเนินการตามข้อ ๘ หากเป็นเรื่อง
เก่ียวกับครุภัณฑ์ตามข้อ ๑๒.๔ แห่งระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึก
วิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.๒๕๔๘ให้
ดําเนินการได้ภายในวงเงิน ครัง้ละไม่เกิน 
๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
๑๑. การรายงานประจําเดือน รายงานประจํางวด
ที่เก่ียวกับผู้ต้องขัง 
๑๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานยุติธรรม
ที่ไม่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
๑๓. การจัดซื้อเคร่ืองอาหารโดยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส ์
๑๔.การจัดทําสัญญาจะซื้อจะขายอาหารดิบ
สําหรับผู้ต้องขังประจําปี รวมถึงการอนุมัติต่อไปน้ี 
(๑) อนุมัติแต่งต้ังและเปลี่ยนตัวคณะกรรมการ
ตรวจรับอาหารดิบประจําวัน 
(๒) อนุมัติลงนามในใบสั่งซื้อตามประจําวัน 

  
 
 
 
- ระเบียบสํานักนายก-
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่า 
ด้วยเงินผลพลอยได้จากการ 
ฝึกวิชาชีพและการใช้
แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ที ่
๑๔๒๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 



   
   ผนวก ง – ๓๓ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ     

หรือการดําเนนิการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตร ี
 เรือนจําจังหวัด 

กาฬสินธ์ุ 
(ต่อ) 

(๓) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอาหารดิบ
ประจําวัน 
(๔) อนุมัติลงนามผลการตรวจรับอาหารดิบ 
(๕) อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามใบสั่งซื้ออาหารดิบ    
๑๕. การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ได้แก่                         
(๑) การอนุมัติให้ผู้ต้องขังลากิจ(การลาเพ่ือการไป
ประกอบพิธีเก่ียวกับงานศพ)                                  
(๒) การย้ายผู้ต้องกักขังที่มีกําหนดโทษสูงเกิน
อํานาจการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖. อนุมัติให้ส่งนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติจ่าย
ออกไปทํางานนอกเรือนจํา ออกไปทํางาน
สาธารณะนอกเรือนจําตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง
มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่ง 
พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๑๐ พ.ศ.๒๕๒๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่า
ด้วยการส่งนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะนอก
เรือนจํา พ.ศ.๒๕๒๓                                          
๑๗. การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจํา
ปฏิบัติงานสาธารณะนอกเรือนจํานอกเวลาราชการ
ในวันปกติ และวันหยุดราชการได้ ตามข้อ ๒๙(๒) 
แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการบัญชี การรับ
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของเรือนจํา
และทัณฑสถาน พ.ศ.๒๔๙๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๘ (พ.ศ.๒๕๒๓) โดยการเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบกรมราชทัณฑ์ฯ 
กําหนด 

 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังการเก็บรักษาเงินและนําเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๔ 
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ 
ที่ ๑๕๗๙/๒๕๕๑ ลงวันที ่๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ 
- กฎกระทรวงมหาดไทยออก
ตามความในมาตรา ๕๘ แห่ง 
พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ 
ข้อ ๘๕ 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
(ฉบับที ่๕) เรื่อง การลาของ 
ผู้ต้องขัง ลว.๒๔ สิงหาคม 
๒๔๘๐ 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
การปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชนเก่ียวกับการลากิจ 
และการขอย้ายกลับภูมิลํา เนา
ให้ผู้ต้องขัง พ.ศ.๒๕๔๕ 
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๐๒๘/
๒๕๕๘ ลว. ๙ ก.ย.๒๕๕๘ 
- พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. 
๒๕๒๓ 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
การส่งนักโทษเด็ดขาดออกไป
ทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา 
พ.ศ.๒๕๒๓ 
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๐๒๘/ 
๒๕๕๘ ลว. ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย 
การบัญชี การรับจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินของเรือนจํา 
และทัณฑสถาน พ.ศ.๒๔๙๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
๘ (พ.ศ.๒๕๒๓) 
 

 
 



   
ผนวก ง – ๓๔ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ     

หรือการดําเนนิการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตร ี
๑๗ สัสดีจังหวัด 

กาฬสินธ์ุ 
๑. ออกใบสําคญันักบวชศาสนาอ่ืนและใบสาํคัญ
ยกเว้นครู 

 

 

 

 

๒. การสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองอําเภอต่างๆ 
และตํารวจในพ้ืนที่ดําเนินการจับตัวส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารส่วนการสั่งจับและสั่งงดติดตาม
ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
๓. การส่งยอดจํานวนทหารกองเกินที่จะเรียก
ประจําปีต่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบก 
๔. การแจ้งจํานวนคนที่เฉลี่ยส่งเข้ากองประจําการ 
ฝ่ายที่ขอเรียก                                              
๕. การนําตัวคนที่ต้องส่งเข้ากองประจําการและ
การนําตัวคนขึ้นทะเบียนกองประจําการ 

๖. การส่งบัญชีจํานวนทหารกองเกินที่จะเรียกเข้า
รับราชการกองประจําการประจําปีให้ผู้บัญชา การ
มณฑลหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบก (ข้อ๖) 
๗. การผ่อนผนัการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ตามมาตรา ๒๗ 
๘. การยกเว้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๒ ข้อ ๔
(๒) และมาตรา ๑๔ (๕) 
๙. การผ่อนผนัตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. 
๒๕๑๖)ออกตามความใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๒๙ (๓) 
๑๐. การเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินส่ง
เข้ากองประจําการทุกแผนก รวมท้ังการสอบสวน
และจําหน่ายผูท้ี่ไม่มารับการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารด้วยสาเหตุต่างๆทุกกรณ ี
๑๑. การย้ายภูมิลําเนาทหารกองเกินและทหาร 
กองหนุนเข้ามาหรือไปอยู่ต่างจังหวัด อําเภอ 

 -พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๔(๒) (๕) 
- กฎกระทรวงฉบับ ที่๗ 
(พ.ศ. ๒๔๙๘) ลว. ๒๙ เม.ย. 
๒๔๙๘ ข้อ ๑-๒ 
- กฎกระทรวงฉบับที ่๔๒ 
(ลว.๑ พ.ค.๒๕๑๗ ข้อ ๒-๔) 
- คําสั่งกองทัพบก ที ่๑๐๔/๒๕๑๔    
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
การอันเก่ียวกับการรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗                  
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗                                   
- กฎกระทรวง ฉบับที ่๔๒  
(พ.ศ.๒๕๑๗)                           
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร     
พ.ศ.๒๔๙๗                              

 

 

 

 

 

- คําสั่งกองทัพบก ที ่๒๙/
๒๕๑๗ ลว.๒๔ ม.ค.๒๕๑๗ 
ประกอบกฎกระทรวงและ
บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
การ อันเก่ียวกับ การรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ แลข้อบังคับ
กระทรวง กลาโหมว่าด้วยการ
เตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

 



   
ผนวก ง – ๓๕ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ     

หรือการดําเนนิการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตร ี
 สัสดีจังหวัด 

กาฬสินธ์ุ 
(ต่อ) 

๑๒. การโอนย้ายทหารกองเกินและทหารกองหนุน
ที่ย้ายภูมิลําเนาทหารเข้ามาหรือออกไปอยู่ต่าง
อําเภอในจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัด 
 
๑๓. การแก้ไขเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ทหารกองเกิน
หรือทหารกองหนุน ซึ่งได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องที่ฝ่ายปกครองแจ้งมาตลอดจนการ
แก้ไขสิ่งที่คลาดเคลื่อนให้เป็นการถูกต้อง 
๑๔. การจําหน่ายทหารหรือตํารวจกองประจําการ
ทหารกองเกินและทหารกองหนุนตาย 
๑๕. การดําเนินงานเก่ียวกับการฝึกอบรมสมาชิก
กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
๑๖. การประสานงานกับศูนย์ประสานงาน
กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ และศูนย์
ประสานงานทหารกองหนุนเพ่ือความม่ันคงของ
ชาติภาค ๔ 
๑๗. การสั่งการศูนย์ประสานงานกองหนุนเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติระดับอําเภอ 
๑๘. การควบคุมบันทึกเพ่ิม จําหน่ายและการปลด
ย้ายประเภททหารกองประจําการทหารกองเกิน
และทหารกองหนุน ในทะเบียนและบัญชี 

 - บันทึกข้อตกลงระหว่าง กห.
กับ มท.ในระเบียบการอัน
เก่ียวกับการรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ้ ๒๖ หรือ ๓๒ 
- ระเบียบการตามคําสั่ง
กองทัพบก ที่ ๑๐๔/๒๕๑๔ 
และ พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๒ ทวิ 
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง กห. 
กับมท. ในระเบียบการอัน
เก่ียวกับการรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ขอ้ ๒๗ 
- หนังสือสั่งการของ มท. 
ที่ มท ๐๓๓๑/ว๗๑ ลว.๑๕ 
ม.ค. ๒๕๒๔ 
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง กห. 
กับมท. ในระเบียบการอัน
เก่ียวกับการรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

๑๘ สํานักงานแรงงาน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

การดําเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

  
 

๑๙ สํานักงาน
ประกันสังคม 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

มอบอํานาจด้านการบริหารงานในภารกิจของ
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
๑.มอบอํานาจการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินดําเนินคดีและบังคับคดี 
๒.มอบอํานาจในการดําเนินคดีตามความผิดพรบ.
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ 
๓.การร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีอาญาตาม
กฎหมาย 
๔.ให้จําหน่ายหน้ีที่นายจ้างค้างชําระออกจากบัญชี
เป็นศูนย์ 

- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม 
ที่ ๒๐๐๑/๒๕๕๐ ลว. ๙ พ.ย. 
๒๕๕๐  
 

 

 

 

 



   
ผนวก ง – ๓๖ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ     

หรือการดําเนนิการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตร ี
๒๐ สํานักงาน

พลังงานจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

๑. รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้า
นํ้ามันมาตรา ๑๐ และ มาตรา ๑๑ 
๒. รับแจ้งและออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งนํ้ามนั
เช้ือเพลิง มาตรา ๑๒ 
๓. รับแจ้งเปลีย่นแปลงรายการ แจ้งเลิกประกอบ
กิจการของผู้ค้า มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ      
ผู้ขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิง มาตรา ๑๒ 
๔. รับชําระค่าธรรมเนียม คําขอ ใบทะเบียน และ 
ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับผูค้้านํ้ามันมาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑และผู้ขนส่งนํ้ามันเช้ือเพลิงมาตรา ๑๒ 
๕. การอนุญาตในภารกิจหน้าที่เก่ียวกับการ
ประกอบกิจการสถานที่เก็บรกัษาน้ํามันเช้ือเพลิง 
ลักษณะที ่๓ ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 
 
 
๖. เป็นผู้อนุญาตในภารกิจการต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาต แก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกใบ
แทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการถังขนสง่นํ้ามัน ประเภทรถขนส่งนํ้ามนัที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือ
ประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๗. การอนุญาตประกอบกิจการ การต่ออายุ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
การออกใบแทนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต
ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
(๑) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภทโรง
บรรจุ 
(๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
สถานที่ใช้ลักษณะที่สาม ยกเว้นกรณีที่ใช้ถังเก็บ
และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึงอย่างใดเป็น
แบบทรงกลม (Sphere Type) 
หรือแบบถังเย็น (Refrigerated Type) 
(๓) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง 
(๔) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านโรงเก็บลักษณะที่สอง 
(๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 - คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน 
ที่ ๕/๒๕๕๒ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๕๒ 
- พ.ร.บ.การค้านํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อนุญาตตาม พ.ร.บ.
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.
๒๕๔๒ เฉพาะน้ํามัน ลว. ๕ 
พ.ย.๒๕๕๓ 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.
๒๕๔๒ เฉพาะน้ํามัน ลว.๒๗ 
พ.ย.๒๕๕๗ 
 
 

 



   
ผนวก ง – ๓๗ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ     

หรือการดําเนนิการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตร ี
 สํานักงาน

พลังงานจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

(ต่อ) 

๘. การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาตและการ
โอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียม
เหลวที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ 
๙. การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
กรณีครบวาระ รวมถึงระบบท่อและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียม
เหลวในพ้ืนที ่หรือจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ดังน้ี 
(๑) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภทโรง
บรรจุ 
(๒) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ลักษณะที่สาม ยกเว้นกรณีที่ใช้ถังและ
จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นแบบ
ทรงกลม (Sphere Type) หรอืแบบถังเย็น 
(Refrigerated Type) 
(๓) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(๔) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 - คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน 
ที่ ๕/๒๕๕๒ ลว. ๕ ม.ค. ๒๕๕๒ 
- พ.ร.บ.การค้านํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 
เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อนุญาตตาม พ.ร.บ.
ควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.
๒๕๔๒ เฉพาะน้ํามัน ลว. ๕ 
พ.ย.๒๕๕๓ 
 
 

๒๑ สํานักงานป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในวงเงินแต่ละ
ครั้งหรือแต่ละเหตุการณ์ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) 
๒. การอนุมัติการยืมเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใน
วงเงินครั้งหน่ึงไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) 

 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

๒๒ สํานักงานปศุสัตว์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

๑. การดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง 
การรับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเน้ือแดง
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (B3Agonist) ลงวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ดังน้ี 
(๑) การออกใบรับรอง ตามข้อ ๕(๔) 
(๒) การต่ออายุใบรับรอง ตามข้อ ๗บาทถ้วน) 

- คําส่ังกรมปศสัุตว์ ที ่๑๔๕/ 
๒๕๕๓ ลว.๓ มี.ค.๒๕๕๓ 
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การ 
รับรองฟาร์มสุกรปลอดการใช้สาร 
เร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะ 
โกนิสท ์(B3Agonist) ลงวันที ่๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓ 

 



   
ผนวก ง – ๓๘ 

 

ลําดบัที ่ ส่วนราชการ  
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัติ     

หรือการดําเนนิการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

คําสั่ง มตคิณะรัฐมนตร ี
 สํานักงานปศุสัตว์ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
(ต่อ) 

๒. การอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยืมตัวเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่พนักงาตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 

- พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และ 
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๓ ๒๔ และ ๒๕ 
- แนวทางการดําเนินการของ
กรมปศุสัตว์ในการควบคุม
คุณภาพเน้ือสัตว์ หน้า ๖/๖  
ข้อ ๒.๒.๑ 

๒๓ ผู้ปกครองนิคม 
สร้างตนเอง 
กุฉินารายณ์ 

มอบอํานาจให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง 
กุฉินารายณ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ตามคําสั่งกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ที ่๑๓๕๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เก่ียวกับ 
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบ กค.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศพ.ศ.๒๕๔๙ และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม 
๒. การอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบ กค.ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ นร.    
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม 

- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการ ที่ ๑๓๕๑/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 



   
 

ผนวก จ – ๑ 
ผนวก จ 

 
แนบทา้ยคําสัง่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๔49๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน 
 

ลําดบัที ่
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัตหิรือ

การดาํเนินการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง         

มติคณะรัฐมนตร ี
๑ การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน

ราชการ ในอําเภอ ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
และลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียม
พล และอนุญาตให้ออกนอกเขตอําเภอและเขต
จังหวัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒ การอนุญาตให้ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ไปราชการ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดประชุมของ 
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๓ อนุญาตให้ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
ในอําเภอไปราชการท้องที่ และการอนุญาตให้
เดินทางออกนอกเขตจังหวัด อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเบ้ีย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอนุมัติใหใ้ช้พาหนะ
อย่างอ่ืนที่มิใช่ยานพาหนะประจําทางของข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา 

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๔ การอนุมัติให้ขา้ราชการและลูกจ้างในสังกัดอยู่ปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ รวมทั้งการอนุมัติให้
เบิกจ่ายค่าอาหารทําการนอกเวลา 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ 
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๕ การอนุมัติให้ใช้รถยนต์ทางราชการของหน่วยงาน 
ออกนอกที่ต้ังสํานักงานออกนอกเขตจังหวัด หรือ
การใช้ข้ามคืน 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ 
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๖ การอนุญาตให้นํารถส่วนกลางไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเป็น
การเก็บรักษาช่ัวคราวโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การเก็บรักษารถส่วนกลางจัดทํารายงานการขอ
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็นและ
รายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถส่วนกลางไปเก็บ
รักษา ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความ
ปลอดภัยเพียงพอเสนอประกอบการพิจารณาของ 
ผู้มีอํานาจอนุญาตด้วยทุกคร้ัง 

- ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการใช้ 
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๗ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในวงเงินต่อภัยพิบัติแต่
ละคร้ังหรือแต่ละเหตุการณ์ ตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
โดยใช้เกณฑ์ขนาดพ้ืนที่จํานวนหมู่บ้านและประชากร
ที่ได้รับผลกระทบ ดังน้ี 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



   
 

ผนวก จ – ๒ 
 

ลําดบัที ่
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัตหิรือ

การดาํเนินการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง         

มติคณะรัฐมนตร ี
๗ 

(ต่อ) 
(๑) อําเภอชั้นพเิศษ และอําเภอชัน้ที ่๑ วงเงิน 
ไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) อําเภอชั้นที ่๒ และ ๓ วงเงินไม่เกนิ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) อําเภอชั้นที่ ๔ วงเงินไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 

 

๘ อนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ในส่วนงบประมาณของ
กรมการปกครองแผนงานส่งเสริมการบริหารและ
วิชาการเต็มตามจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ตามนโยบายประชาอาสาชลประทานราษฎร์ จัดหา
นํ้าสะอาด ซ่อมแซมแหล่งนํ้าขนาดเล็กช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยของกรมการปกครอง 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๙ การดําเนินการตามโครงการฝายประชาอาสา 
โครงการชลประทานราษฎร์ของกรมการปกครอง 
(งานจัดหาและบํารุงรักษาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก) 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑๐ การลงนามในหนังสือสําคัญและการควบคมุการออก
หนังสือสําคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญบ้่าน 
สารวัตรกํานัน และแพทย์ประจําตําบล 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๑๑ การสั่ง การอนุญาต การอนุมติั หรือการดําเนินการ
อ่ืน ในการอุปสมบทรวมถึงการลาไปประกอบพิธี
ฮัจญ ์ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๑๒ การแก้ไขรายการ วัน เดือน ปี เกิด ในหนังสือสําคัญ
แสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญบ้่าน แพทย์ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๑๓ การถอดถอนและสั่งให้ผูใ้หญบ้่าน แพทย์ประจํา
ตําบล สารวัตรกํานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ้นจาก
ตําแหน่งทุกกรณี ยกเว้นการให้พ้นจากตําแหน่งตาม
มาตรา ๑๔ (๗) และ (๑๐) และมาตรา ๓๑ (๔) – 
(๕)แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 
๒๔๕๗ 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๑๔ การให้ความเหน็ชอบในการแต่งต้ังสารวัตรกํานัน - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 

๑๕ การสั่ง การอนุญาต การอนุมติั หรือการดําเนินการ
อ่ืนในการลาอุปสมบทของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ 

 
 
 
 



   
 

ผนวก จ – ๓ 
 

ลําดบัที ่
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัตหิรือ

การดาํเนินการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง         

มติคณะรัฐมนตร ี
๑๖ การดําเนินการทางวินัย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ทุก
กรณี แต่การให้ออกจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๔(๗) 
มาตรา ๓๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และการลงโทษปลดออก ไล่ออก
จากตําแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๑๐)๓๑(๕) และ 
มาตรา ๖๑ทวิ (๓) ให้จัดส่งเอกสารสํานวนการ
สอบสวนและเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดพร้อมบันทึก
ความเห็นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๔๔ ,มาตรา ๔๗ 
ยกเว้น มาตรา ๑๔ (๗) , มาตรา ๓๑ (๔) (๕) 
และมาตรา ๖๑ ทวิ (๓) 

๑๗ การตรวจตรา และควบคุมดูแลการดําเนินการของ
มูลนิธิให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ 

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๒๘ 

๑๘ การอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตขายทอดตลาด
และค้าของเก่า 

- พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด 
และค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ 

๑๙ การอนุมัติทําลายเอกสารเก่ียวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน (ในระดับอําเภอ) 

- ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทํา 
บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๓๘ 

๒๐ การบริหารงานเทศบาลตําบล ด้านกิจการสภา
เทศบาล ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) การแต่งต้ังประธานสภาเทศบาลและรอง
ประธานสภาเทศบาล 
(๒) ตอบรับทราบการลาออกของสมาชิกสภา
เทศบาล ประธานสภาเทศบาลตําบลและรอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลและนายกเทศมนตรี 
(๓) เรียกประชุมสภาเทศบาลคร้ังแรก 
(๔) การอนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ 
(๕) การเรียกประชุมและเป็นผู้เปิด หรือปิดประชุม
สภาเทศบาลกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือ
ประธานสภาเทศบาลตําบลไม่เรียกประชุมตาม
กฎหมาย 
(๖) การเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุม
วิสามัญและอนุญาตให้ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ 

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
- มาตรา ๒๐ 
 
 
 
- มาตรา ๑๙(๓) มาตรา ๒๐ ทวิ(๑) และ 
มาตรา ๔๘ ปัญจทศ (๓) 
- มาตรา ๒๔ วรรคสอง 
- มาตรา ๒๔ วรรคสี ่
- มาตรา ๒๕ วรรคสอง 
 
 
- มาตรา ๒๖ 

๒๑ การบริหารงานเทศบาลตําบล ด้านการพิจารณาเทศ
บัญญัติ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) การพิจารณาให้ความเหน็ชอบร่างเทศบัญญัติ 
(๒) การอนุมัติเทศบัญญัติช่ัวคราว 
(๓) การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ
ความขัดแย้งและกรณีสภาเทศบาลไม่รับหลกัการ
แห่งเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
- มาตรา ๖๒ 
- มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง 
- มาตรา ๖๒ ตรี 



   
 

ผนวก จ – ๔ 
 

ลําดบัที ่
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัตหิรือ

การดาํเนินการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง         

มติคณะรัฐมนตร ี
๒๒ การบริหารงานเทศบาลตําบล ด้านการบริหารกิจการ

ทั่วไป ในกรณดัีงต่อไปน้ี 
(๑) ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบบัญชีการเงินของ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) การขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของ
เทศบาล 
 
 
 
 
(๓) การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของเทศบาล 
 
(๔) รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเทศบาลตําบล 
(๕) การอนุมัติให้เทศบาลเบิกจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน
และเงินอุดหนุน 
(๖) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของเทศบาล กรณีนายกเทศมนตรีไม่
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในเวลาอันสมควร หรือ
แต่งต้ังกรรมการโดยไม่เหมาะสม หรือโดยที่บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้กระทําให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล 

 
 
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๔๔ ,มาตรา ๔๗ 
ยกเว้น มาตรา ๑๔ (๗) , มาตรา ๓๑ (๔) (๕) 
และมาตรา ๖๑ ทวิ (๓) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๐๔ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕59 (ฉบับ ที่ 2) ข้อ ๑๘ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๒ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
มาตรา ๖๗ ทวิ 
- หนังสือที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว๒๗๕ 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๒ 

๒3 การอนุญาตให้นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลตําบล และประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ลา 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 



   
 

ผนวก จ – ๕ 
 

ลําดบัที ่
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัตหิรือ

การดาํเนินการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง         

มติคณะรัฐมนตร ี
๒4 การอนุญาต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับเทศบาลตําบล และ
องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งท้องที่ ในกรณี ดังน้ี 
(๑) การอนุญาตให้นายกเทศมนตรีตําบล นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลตําบล และประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เดินทางไปราชอาณาจักร 
ตามข้อ ๘ (๑) 
(๒) การอนุญาตให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่น ใช้พาหนะ
ส่วนตัวเดินทางไปราชการ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒๕ การลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สําหรับ
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานในตําแหน่งที่ตํ่ากว่า
หัวหน้าส่วนราชการระดับอําเภอ ในสังกัดสว่น
ราชการประจําอําเภอ สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น (เฉพาะเทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารสว่นตําบล) 

- พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๖ การอนุมัติจําหน่ายกระสุนลูกซอง ซึ่งใช้ฝึกทบทวน
ของจังหวัด 

- ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา 
การจําหน่ายอาวุธ และเคร่ืองกระสุนปืนที่ใช้ 
สําหรับหมู่บ้าน อพป.หมวด ที่ ๕ ข้อ ๑๙, 
๒๐ ,๒๓ และหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๔๑๑/ 
๓๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ 

๒๗ งานของกระทรวงกลาโหม 
- การยกเว้นพระภิกษุ นักธรรม รับราชการทหาร 
- การปลดและจําหน่วยทหารกองประจําการที่ถึงแก่
กรรมด้วยเหตุต่างๆ 
- การผ่อนผันการตรวจเลือกให้แก่ทหารพราน
(อาสาสมัคร) 

- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๑๔(๑) , 
มาตรา ๒๗ (๔) 

๒๘ การพิจารณาสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน 
สินบนและเงินรางวัลสุรา พ.ศ. ๒๕๑๙ 
- คําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๐๗๔๕/๒๔๙๗ 
ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๔๙๗ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จ่ายเงินรางวัลในคดีจับผู้กระทําผิดตาม 
พ.ร.บ.ยาสูบ 



   
 

ผนวก จ – ๖ 
 

ลําดบัที ่
อํานาจในการสั่งการ การอนญุาต การอนุมัตหิรือ

การดาํเนินการอ่ืน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง         

มติคณะรัฐมนตร ี
29 อนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง ตามระเบียบพัสดุสําหรับเงิน

งบประมาณรายจ่ายการบริหารจัดการยาเสพติดที่
อําเภอได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจําปีใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๓0 การควบคุมการดําเนินงานสุสานและฌาปนสถาน - พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๓1 การอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ สําหรับเทศบาลเมือง เทศบาล
ตําบล และองค์การบริหารสว่นตําบลแห่งท้องที่ใน
กรณีดังน้ี 
(๑) การอนุมัติให้จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่า
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
(๒) การอนุมัติให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีค่าเช่าและ
ค่าบริหารอ่ืนเก่ียวกับการเช่าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท  
(๓) การอนุมัติให้จําหน่ายพัสดุเป็นสูญ กรณีพัสดุน้ัน
มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ 
ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
- ข้อ ๑๒๑ 
- ข้อ ๑๒๔ 
- ข้อ ๑๕๒(๒) 

๓2 การอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อําเภอไปดํารง
ตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นการช่ัวคราวโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม 

- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๗๒ 

 



   
 

ผนวก ช – ๑ 
ผนวก ช 

 
แนบท้ายคําสั่งจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ 4๔9๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ 7 ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด นายอําเภอ และหน่วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปฏิบัติราชการแทนในการ
ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ 

-------------------------------------------- 

  ๑. การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ของส่วนราชการประจํา
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และอําเภอ รวมทั้งเงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ดังน้ี 
     ๑.๑ มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจการอนุมัติ การสั่งซื้อและสั่งจ้างรวมท้ัง
การดําเนินการสั่งเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ทุกขั้นตอน โดยมีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ มีวงเงินครั้งละ     
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑.๒ มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ และหน่วยงานสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีอํานาจการอนุมัติ การสั่งซื้อและสั่งจ้างรวมท้ังการดําเนินการสั่ง
เก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ทุกขั้นตอน การมอบอํานาจ
ตามผนวกน้ีใช้สําหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้น วิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ โดยมีวงเงิน         
มอบอํานาจ ดังน้ี   

ลําดบัที ่ ผู้รบัมอบอํานาจ  
วงเงินครั้งละ 
ไม่เกิน (บาท) 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั คําสั่ง    
มติคณะรัฐมนตร ีหนังสือสั่งการทีใ่ห้

มอบอํานาจ 
๑ 
 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
  
  

หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และ
นายอําเภอ   
หัวหน้าหน่วยงาน  
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล(ศูนย์หรือทั่วไป) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 
สาธารณสุขอําเภอ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล/หัวหน้าสถานีอนามัย 

5,๐๐๐,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐,๐๐๐ 
3,๐๐๐,๐๐๐ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
5๐,๐๐๐ 

- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี      
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Market :e- Market) และด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Bidding : e-bidding) 
- ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 /๒. ผู้ได้รับมอบอํานาจ ... 
 



   
 

ผนวก ช – ๒ 
 

 ๒. ผู้ได้รับมอบอํานาจด้านการพัสดุตามคําสั่งน้ี จะมอบอํานาจให้ผู้ใดต่ออีกไม่ได้ 
 ๓. การมอบอํานาจดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอํานาจให้
ดําเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้แก่  
   (๑) อนุมัติรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง หรือขอเช่าและลงนามในประกาศ  
   (๒) แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะกรรมการต่างๆ และกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง 
   (๓) อนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างหรือการเช่าและลงนามในสัญญา  
   (๔) อนุมัติแต่งต้ัง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ดําเนินการตามระเบียบฯ และ/หรือ         
ผู้ควบคุมงาน 
   (๕) อนุมัติการปรับ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
หรือข้อตกลงการงดหรือลดค่าปรับ ให้แก่คูส่ัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
   (๖) ลงนามหนังสือรับรองผลงานในวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับมอบอํานาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง 
   (๗) อนุมัติให้ถอนหลักประกันซอง หรือหลกัประกันสัญญา 
  (๘) พิจารณาและดําเนินการในเรื่องอ่ืนตามระเบียบที่นอกเหนือจากข้อ (๑) – (๗) 
ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๔. การใดที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัด ได้สั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการไปแล้ว ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
เพ่ือการควบคุมและติดตามภายใน ๓๐ วัน 

 ๕. การจัดทําแผนปฏิบัติการสั่งซื้อสั่งจ้างประจําปีงบประมาณรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบก่อน และภายหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกคร้ัง  

 ๖. กรณี หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดมอบอํานาจการดําเนินงานด้านการพัสดุให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด และ/หรือ หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด (สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหาร
ส่วนกลาง) นอกเหนือจากผนวกน้ี ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา 
เป็นกรณีๆ ไป 
 ๗. การส่ังซื้อสั่งจ้างตามอํานาจที่มอบในผนวกนี้ หากเป็นกรณีที่มีปัญหาสําคัญหรือเก่ียวกับ
งานนโยบายให้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน   
 

----------------------------------------------------- 
 
 



ผนวก ซ. 
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจําเดือน.................................................................  

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................... 
 

ลําดบั วัน/เดือน/ป ี เรื่อง 
เป้าหมาย 

การทํางาน 
ระยะเวลา 

ปฏิบัติให้เสร็จ 

ความสําเร็จของ

งาน 

ถึงปัจจุบัน 

การปฏิบัติ 

/ข้อสั่งการ 
ผู้ลงนามปฏิบัติราชการ/ 

รักษาราชการแทน 

        

        

        

        

        

        

        
 
หมายเหตุ ๑. เรื่องที่ต้องรายงาน คือ งานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัด และงานนโยบายสําคัญ งานปกติที่สําคัญให้ 
ระบุด้วยว่าเป็นงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตัวใด หรือนโยบาย รัฐบาล/กรม / จังหวัด 
   ๒. ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบทุก ๓ เดือน 
                                                                                                                                                      ลงชื่อ ผู้รายงาน 
 
                                                                                                                                         (.............................................................) 
                                                                                                                                ตําแหน่ง........................................................... 




