


 
คําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ท่ี  602/2547 
เรื่อง  การมอบอํานาจหนาท่ีใหผูวาราชการจงัหวัดปฏิบัติราชการแทน 

………………….………….. 

  เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 ในแนวทางการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  
กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546  ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จึงยกเลิกคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 19/2545 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 และขอมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําสั่งน้ี  ในการนี้ขอใหความเห็นชอบตอผูวาราชการ
จังหวัดในกรณีท่ีจะมอบอํานาจตอ ตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตวันท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 

  

                                                       
           (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 
                   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 



บัญชีการมอบอํานาจ 
บัญชีการมอบอํานาจของ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ใหแกผูวาราชการจงัหวัด 

ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 602/2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2546 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย    
ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

 1 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
1.1 อํานาจบังคับบัญชาขาราชการกรมสงเสริม    
     การปกครองทองถิ่น 

 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
  พ.ศ. 2535 มาตรา 43 

 
อํานาจบังคับบัญชาขาราชการของกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิน่ ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําที่จังหวัด 
อําเภอ และกิง่อาํเภอ ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง 
นโยบาย แนวทาง และแผนปฏบิัติราชการของกรม  
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 1.2 อํานาจในการมอบหมายใหขาราชการกรมสงเสริม 
     การปกครองทองถิ่น ปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 
     จังหวัด 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
  พ.ศ. 2535 มาตรา  43 

อํานาจในการออกคําสั่งมอบหมายใหขาราชการกรม 
สงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกระดับ ปฏิบัติราชการ 
ภายในจังหวัด  โดยการปรับเกลี่ยอัตรากําลงัให  
ปฏิบัติงานประจาํอยูที่กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด หรือกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ ตามโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 

 

 1.3 อํานาจในการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง 
     หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจงัหวัด 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 68 

อํานาจในการแตงตั้งขาราชการในสังกัดกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น รักษาการในตําแหนงหัวหนา 
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิน่จังหวัด 
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ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 602/2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2546 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย        
ระเบียบ  ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

 1.4 อํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  พ.ศ. 2535 มาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72  
  มาตรา 73 และมาตรา  79 
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
  พ.ศ. 2538 
- กฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่นขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 

อํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ สังกดักรม 
สงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกระดับที่ปฏิบัติงานอยูใน
จังหวัด  

 

 1.5 การดําเนินการทางดานวินัย - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
   พ.ศ.2535 มาตรา 102  มาตรา 103 
   มาตรา 104 และมาตรา 107 

อํานาจการดําเนินการทางดานวินัยขาราชการสังกัด   
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ทุกระดับ ดังนี้ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัด มีอํานาจแตงตั้ง 
  คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการ 
  พลเรือนสามัญทุกระดับ ตามมาตรา 102 แหง 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
  และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง 
  แลวแตกรณ ีพิจารณาตามมาตรา 104 แหง 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
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   - มอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจสั่งพกั 
  ราชการหรือสัง่ใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ 
  ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ตามมาตรา 107 
  แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  พ.ศ. 2535 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
  คณะกรรมการสอบสวน หรือสัง่การใหมีการสอบสวน 
  วินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ ทุก 
  ระดับ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
  ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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   - การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 มาตรา 103 และมาตรา 104 
(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ นํา
เรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
แลวแตกรณี และอ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวงพจิารณามีมติ ตามมาตรา 104 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปน 
ไปตามนั้น 
(2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการพล
เรือนสามัญทุกระดับ ตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวน 
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ที่          อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ 
            มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
                   ระเบียบ  ขอบังคับ           ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน      หมายเหตุ 

       มีความเห็นแลวใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบ 
    อํานาจ พิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษใน 
    ความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 103 
    แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
    พ.ศ.2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 
    (พ.ศ. 2536) วาดวยอํานาจการลงโทษ ภาคทัณฑ 
    ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 

 

 1.6 การอนุญาตลาของขาราชการ - ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 
  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 8 และขอ 13 

อํานาจในการอนุญาตลาของขาราชการสงักัดกรม   
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- การลาปวย ครั้งหนึ่งไมเกิน 120 วัน 
- การลากิจสวนตัว ครั้งหนึ่งไมเกิน 45 วัน 
- การลาคลอดบุตร 
- การลาพักผอน 
- การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรยีมพล 
- การลาไปตางประเทศระหวางการลาตามระเบียบนี้    
  หรือระหวางวนัหยุดราชการ 
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 1.7 การอนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการใน  
    ราชอาณาจักร 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการอนุมัติให 
  เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ 
  ทางของทางราชการ พ.ศ. 2534และที่แกไข 
  เพิ่มเติม ขอ  11 ( 4 ) 

อํานาจในการอนุมัติใหขาราชการกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิน่ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 

 1.8 การอนุมัติใหขาราชการปฏิบัติราชการนอกเวลา 
    ราชการปกต ิ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจาย 
   เงินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา 
   ราชการ พ.ศ. 2535 ขอ 6 

อํานาจในการอนุมัติใหขาราชการปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการ 

ภายใน 15  วันนับแตมีคําสั่ง 

 1.9 อํานาจในการพิจารณาอนุมัติจายเงินเดือนใหกับ 
    ขาราชการทีล่าปวยในปหนึ่งเกิน 60 วันทําการ 

-พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ  
 บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.  
 2535  ขอ  27 

อํานาจในการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือนใหกับ
ขาราชการ สังกดักรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่
ลาปวยในปหนึ่ง เกิน 60 วันทําการตอไปอีก แตไม
เกิน 60 วันทําการ 
 

ภายใน 15 วันนับแตมีคําสั่ง 

 1.10 อํานาจในการออกบัตรประจําตัว - พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  
  พ.ศ. 2546  มาตรา 6 (5) 
 

อํานาจในการเปนผูออกบัตรประจําตัว สําหรับ 
ขาราชการ สังกดักรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ที่
ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด เฉพาะแบบที่ไมไดออกดวย
ระบบคอมพิวเตอร 

 

 



บัญชีการมอบอํานาจ 
บัญชีการมอบอํานาจของ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ใหแกผูวาราชการจงัหวัด 

ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 602/2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2546 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย        
ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

 1.11 อํานาจในการอนุญาตใหขาราชการไปปฏิบัติ 
      หนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน 
      การชั่วคราว 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  พ.ศ. 2535 มาตรา 43 

อํานาจในการอนุญาตใหขาราชการ กรมสงเสรมิ 
การปกครองทองถิ่น ที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดไป
ปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการ
ชั่วคราว โดยไมขาดจากตนสังกดั 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจ 
บัญชีการมอบอํานาจของ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ใหแกผูวาราชการจงัหวัด 

ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 602/2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2546 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย        
ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

2 ดานการบริหารงบประมาณ 
2.1 การทําความตกลงในการแกไขเปลีย่นแปลง 
    สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนาม 
    แลว 

 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การพัสดุ 
  ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 
  ขอ 58 
 
 
 
 
 
 

 
การทําความตกลงในการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสอืที่ไดลงนามแลว โดยมีงบประมาณ
ดําเนินการตั้งจายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมด
หรือบางสวน 

 
 

 2.2 การเปลีย่นแปลงรายละเอียดรายการจัดสรร 
     งบประมาณที่กรมสงเสริมการปกครอง 
     ทองถิ่นอนุมัติ 
 

-ระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2546 
 ขอ 18  และขอ  28 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณ
ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอนุมัติในงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการงบลงทุน ตามรายการโอน
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย (แบบ  
ง. 241)  โดยไมเพิ่มวงเงิน ใหกระทําไดโดยไมตอง
ขอทําความตกลงกับกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

 

 



บัญชีการมอบอํานาจ 
บัญชีการมอบอํานาจของ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ใหแกผูวาราชการจงัหวัด 

ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 602/2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2546 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ระยะเวลาการรายงานการใชอํานาจ 

 2.3 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย 
    จากการดําเนินงาน 

- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
  ขอ 25 และขอ 28 

การโอนและหรอืการเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจาก 
การดําเนินงานหรือจากการจัดซื้อจัดจาง  แลวไป
กําหนดเปนรายการใด ๆ ภายในวงเงินในงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการงบลงทุน  ตามรายการ
โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย    
(แบบ ง. 241) ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
จัดสรรในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได  
แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ 

 

 2.4 อํานาจการบริหารงบประมาณ - ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546  
  ขอ 28, 33 และขอ 34 

การโอนเงินงบกลางที่จัดสรรและการเปลี่ยนแปลง
รายการงบกลางที่กําหนดใหเบิกจายกับสํานักคลงั
จังหวัดใดจังหวดัหนึ่ง 
 

 

 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจ 
บัญชีการมอบอํานาจของ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ใหแกผูวาราชการจงัหวัด 

ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 602/2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2546 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

 2.5 อํานาจการบริหารงบประมาณ - ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
  ขอ 23, 24, 25, 26 และ 28 

การโอนเงินประจํางวดและการเปลี่ยนแปลงรายการ
เงินประจํางวด ที่กําหนดใหเบิกกับสํานักงานคลงั
จังหวัดใดจังหวดัหนึ่ง 
 

 

 2.6 การเปลี่ยนแปลงเปาหมายพื้นที่ดําเนินการ  
    และหรือจํานวนหมูบาน/ชุมชน/จํานวนคน 

- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
  ขอ 23 และขอ 28 

การเปลี่ยนแปลงเปาหมายพื้นที่ดําเนินการและหรือ 
จํานวนหมูบาน/ชุมชน/จํานวนคน ในงบเงินอุดหนุน 
ทั่วไปที่กําหนดรายการใหใชจาย ภายใตวัตถุประสงค 
เดิม เชน อาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เบี้ยยังชีพคนชรา  อุปกรณ 
กีฬา  ฯลฯ  
 

 

 
 
 
 
 
 









 

 
คําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ท่ี   212/2547 
เรื่อง  การมอบอํานาจหนาท่ีใหผูวาราชการจงัหวัดปฏิบัติราชการแทน 

…………………….. 
  เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22  กรกฎาคม  2546  ในแนวทางการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  และอนุสนธิคําสั่งกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ท่ี 602/2546 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546  ท่ี 88/2547 ลงวันท่ี 2 มีนาคม  2547 เรื่อง การมอบ
อํานาจหนาท่ีใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และอํานาจตามที่ระบุในบัญชีแนบทายคําสั่งนี้  อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทอถิ่น จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําสั่งน้ี 

 ท้ังน้ี   ต้ังแตวันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 

  

                                                              
         (นายสาโรช   คัชมาตย) 

          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 



ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

1 อํานาจในการลงนามในหนังสือราชการ 1.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 ลงนามในหนังสือสําหรับการดําเนินการตาง ๆ รายงานใหผูมอบอํานาจ
  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2546 มาตรา 51 ในเรื่องบําเหน็จ  บํานาญ  บํานาญพิเศษ  ทราบ ภายใน 15 วัน
2.พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จพิเศษเหตุทุพพลภาพ นับแตวันดําเนินการ
  พ.ศ.2539 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2546 มาตรา 67 บํานาญพิเศษกรณีขาราชการตาย บําเหน็จตกทอด
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการ กรณีผูรับบํานาญตาย  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
   จายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2527 แกไขเพิ่มเติมถึง และเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ ซึ่งกําหนดใหเปน
   (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 ขอ 6,8,11,12,13,15และ 16 อํานาจของหัวหนาสวนราชการ
4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
   เรื่อง การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงิน
   จากกองทุน (ฉบับที่ 3 และ 4 ) พ.ศ. 2543
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0518.3/ว 79
   ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2545 เรื่อง หลักเกณฑการขอรับ
   และการจายบําเหน็จบํานาญปกติ  สําหรับขาราชการตาม
   โครงการจายตรง ขอ 3.2.4

2 อํานาจในการลงนามในแบบรับรองสมุด 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการขอรับและการจาย ลงนามในแบบใบรับรองสมุดประวัติและเวลา รายงานใหผูมอบอํานาจ
ประวัติและเวลาทวีคูณ  กรณีประกาศ    บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 แกไขเพิ่มเติมถึง ทวีคูณ กรณีประกาศใชกฎอัยการศึก (แบบ 5302) ทราบ ภายใน 15 วนั
ใชกฎอัยการศึก (แบบ 5302)    (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไวทายระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย นับแตวันดําเนินการ

การขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2527

บัญชีการมอบอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่  212/2547  ลงวันที่  18  พฤษภาคม พ.ศ. 2547



 
คําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ท่ี 360/2547 
เรื่อง  การแกไขคําสั่งการมอบอาํนาจหนาท่ีใหผูวาราชการจงัหวดัปฏิบัติราชการแทน 

………………………………….. 

  เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 ในแนวทางการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  และอนุสนธิคําสั่งกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ท่ี 602/2546 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง การมอบอํานาจหนาท่ีใหผูวาราชการจงัหวัด
ปฏิบัติราชการแทน  ประกอบกับเพื่อใหการบริหารงานบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการมากยิ่งขึ้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงยกเลกิ
คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 602/2546 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 ขอ 1.4 ตามบัญชีการมอบอํานาจ
จากอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน แนบทายคําสั่งกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 602/2546 ลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2546  และขอมอบอํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน    รายละเอียดตามบัญชี
การมอบอํานาจแนบทายคําสั่งน้ี 

  ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 
 

                                                              
       
        (นายสาโรช  คัชมาตย) 

    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่ 360/2547 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

อํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือน - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  พ.ศ.2535 มาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72 
  มาตรา 73 และมาตรา 79 
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา 
  ตําแหนง พ.ศ. 2538 
- กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  พ.ศ. 2544 
 

- อํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
  สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ระดับ 1-7 ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัด 

 

 
 




