








 
คําสั่งกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

ท่ี  79/2547 
     เรื่อง  การมอบหมายงานในอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  
            ผูอํานวยการกอง หัวหนากลุมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นจงัหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทน 

…………………………………….. 

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  และเพื่อประโยชน
ของทางราชการในการปฏิบัติราชการดวยความคลองตัว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31, 32 และ 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุญาตใหเดินทาง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ. 2535 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ.2530  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกและการจายเงินเดือน เงินปและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2533   ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536   และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 จึงมอบอํานาจให
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติ
ราชการแทนอธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายน้ี   

งานราชการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการไปแลว  หากเปนงานที่เกี่ยวกับนโยบายหรืองานสําคัญอื่น ๆ   
ใหรายงานอธิบดีและรองอธิบดีท่ีรับผิดชอบเพื่อทราบโดยเร็ว  สําหรับหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดใหรายงาน
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบอีกทางหนึ่งดวย    

  ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

    สั่ง   ณ   วันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 
 

                                                     
  (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 

     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 



มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

1 อํานาจในการลงนามในหนังสือราชการ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากลุม
พ.ศ. 2526  ขอ 7 และภาคผนวก 3 ขอ 1 และ ขอ 2 สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด   หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา

ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในหนังสือราชการที่อยูในหนาที่
ความรับผิดชอบของสํานัก กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด หรือสวนราชการที่เทียบเทาในกรณีดังตอไปนี้
     1. การแจงเรื่องทั่วไปที่มิใชเปนการสั่งการ เกี่ยวกับนโยบาย
หรือแนวทางปฏิบัติใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
     2. การแจงเรื่องสั่งการที่เปนงานที่มีลักษณะเปนงานประจํา
ที่ปกติหนวยงานที่รับแจงจะตองถือปฏิบัติอยูแลว
     3. การแจงผลการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาต
จากผูมีอํานาจอนุมัติหรืออนุญาตแลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
     4. การแจงทักทวงการปฏิบัติงาน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับทราบและดําเนินการตอไป
     5. การตอบขอหารือเกี่ยวกับงานในหนาที่ ซึ่งเปนเรื่องทั่วไป
หรือที่มีระเบียบกฎหมายกําหนดไวชัดเจน
     6. การเชิญประชุมตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแลว

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

S/D:MD/สาธิต/ตารางมอบอํานาจ อสถ



มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

     7. การสงรายงานตาง ๆ ในเรื่องที่เปนงานประจําให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
     8. การลงนามในหนังสือประทับตราในเรื่องที่ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 13
กําหนดใหใชเปนหนังสือประทับตรา

2 อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง  หัวหนากลุม รายงานใหผูมอบ
พ.ศ. 2526 ขอ 67 สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  อํานาจทราบ ภาย

ปฏิบัติราชการแทนในการแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ซึ่งอยู ใน 15 วันนับแต
ในความรับผิดชอบของสํานัก กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดําเนินการ
จังหวัด หรือสวนราชการที่เทียบเทา

3 อํานาจในการลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงนิ มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากลุม
ตรวจสอบขอเท็จจริงของขาราชการที่ยื่นเรื่องขอ คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2530 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  
เบิกคาเชาบาน ปฏิบัติราชการแทนในการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของขาราชการที่ยื่นเรื่องขอเบิกคาเชาบาน  การรับรองการ
ใชสิทธิการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ  สําหรับขาราชการ
ในสังกัดสํานัก กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือ
สวนราชการที่เทียบเทา

S/D:MD/สาธิต/ตารางมอบอํานาจ อสถ



มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

4 อํานาจการอนุญาตการลาของขาราชการ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากลุม รายงานใหผูมอบ
ขอ 8 วรรคสี่ สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อํานาจทราบ ภาย

ปฏิบัติราชการแทนในกรณีการพิจารณาอนุญาตขาราชการในสังกัด ใน 15 วันนับแต
สํานัก กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหรือสวนราชการ ดําเนินการ
ที่เทียบเทา ขอลาปวยเกิน 60 วันแตไมเกิน 120 วัน หรือขอลากิจ
เกิน 30 วันแตไมเกิน 45 วัน

5 อํานาจในการลงนามในแบบรายงานการโอน ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 มอบอํานาจใหเลขานุการกรมเปนผูลงนามแทนอธิบดีกรมสงเสริม รายงานใหผูมอบ
เปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดของ ขอ 29 การปกครองทองถิ่นในแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ อํานาจทราบ ภาย
สวนราชการ เงินประจํางวดของสวนราชการ(แบบ ง.241) ในรายการที่อธิบดี ใน 15 วันนับแต

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ ดําเนินการ
ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

6 อํานาจในการอนุมัติใหขาราชการสังกัดสํานัก กอง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุญาต มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากลุม รายงานใหผูมอบ
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา เดินทางไปราชการ ใหเดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อํานาจทราบ ภาย
ในราชอาณาจักร ทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 11 วรรคหนึ่งและ ปฏิบัติราชการแทน ในการพิจารณาอนุมัติขาราชการในสังกัดสํานัก ใน 15 วันนับแต

วรรคสอง กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือสวนราชการที่ ดําเนินการ
เทียบเทา ในกรณีดังตอไปนี้

S/D:MD/สาธิต/ตารางมอบอํานาจ อสถ



มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

     1. การเดินทางไปราชการเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของสวนราชการ
หรือเพื่อประโยชนของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก กอง
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือสวนราชการที่เทียบเทา
     2. สําหรับในกรณีดังตอไปนี้ ในสวนกลางใหขออนุมัติตออธิบดีหรือ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และสําหรับกลุมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด
        2.1 กรณีที่ผูไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้จะขออนุมัติเดินทางไป
ราชการสําหรับตนเอง        
       2.2 กรณีที่เปนการขออนุมัติเดินทางไปราชการคราวละหลายคน และ
มีผูที่ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้รวมเดินทางไปราชการดวย
       2.3 กรณีที่เปนการขออนุมัติเดินทางไปราชการคราวละหลายคน  โดย
มีผูที่มิไดอยูในสังกัดสํานัก กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
หรือสวนราชการที่เทียบเทาเดียวกันรวมเดินทางไปราชการดวย

7 อํานาจในการลงนามในแบบรายงานการโอน ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น เปนผูลงนามแทน รายงานใหผูมอบ
เปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด งบเงิน ขอ 29 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อํานาจทราบ ภาย
อุดหนุน      1. ในแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดของ ใน 15 วันนับแต

สวนราชการ (แบบ ง.241) ดําเนินการ
     2. การแจงการจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อธิบดีหรือรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

S/D:MD/สาธิต/ตารางมอบอํานาจ อสถ



มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

8 อํานาจในการลงนามในแบบเกี่ยวกับการเบิกจาย ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกและการจาย มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ รายงานใหผูมอบ
เงินเดือน จายเงินเดือน เงินปและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน      1. อํานาจในการลงนามการขอยืนยันยอดงบประมาณอัตรา อํานาจทราบ ภาย

พ.ศ.2533 เงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ใน 15 วันนับแต
     2. อํานาจในการลงนามการอนุมัติบัญชีถือจายและถือจายเพิ่มเติม ดําเนินการ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
     3. อํานาจในการลงนามการขอถือจายเพิ่มเติมเงินเพิ่มพิเศษ  
เงินประจําตําแหนง เงินเบี้ยกันดาร
     4. อํานาจในการลงนามการอนุมัติบัญชีถือจายชั่วคราว (จ.1)(จ.2)
และ (จ.3)
     5. อํานาจในการลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจาย

9 อํานาจในการอนุมัติใหขาราชการอยูปฏิบัติราชการ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินตอบแทน มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากลุม รายงานใหผูมอบ
นอกเวลาราชการปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 ขอ 6 สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อํานาจทราบ ภาย

ปฏิบัติราชการแทน   ในการอนุมัติใหขาราชการอยูปฏิบัติราชการ ใน 15 วันนับแต
นอกเวลาราชการปกติ  สําหรับขาราชการในสังกัดสํานัก กอง ดําเนินการ
กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือสวนราชการที่เทียบเทา
สําหรับกรณีดังตอไปนี้ ในสวนกลางใหขออนุมัติตออธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และสําหรับกลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด
     1. กรณีที่ผูรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ จะขออนุมัติอยูปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการปกติ
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มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

     2. กรณีที่เปนการขออนุมัติอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ปกติคราวละหลายคน และมีผูที่ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ รวม
ปฏิบัติราชการดวย

10 อํานาจลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถสวนกลาง(แบบ 3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากลุม
2523 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
ขอ 13 ปฏิบัติราชการแทนในการลงนาม ผูมีอํานาจสั่งใชรถสวนกลางของ

สํานัก กอง กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหรือสวนราชการ
ที่เทียบเทา  สําหรับขาราชการในกรณีที่ใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม
ของสวนราชการ หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ

11 ลงนามในหนังสือตอบขอหารือ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ปฏิบัติ
มาตรา 38 (8) ราชการแทนในการลงนามหนังสือราชการที่อยูในหนาที่ความ

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ รับผิดชอบของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ในกรณี
พ.ศ. 2546 ขอ 11      1. การตอบขอหารือนั้น ไดเคยมีหนังสือตอบหรือหนังสือแจงเวียน

ใหทราบแลว
     2. การตอบขอหารือนั้น ไดมีคําวินิจฉัยของที่ปรึกษากฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย หรือของคณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวง
มหาดไทย หรือของคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือของศาลปกครอง หรือ
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําพิพากษาไวแลว
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มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

บัญชีการมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่   79/2547 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ  2547

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ

12 ลงนามในหนังสือสงเรื่องรองเรียนใหจังหวัด พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ปฏิบัติ
ตรวจสอบขอเท็จจริง มาตรา 38 (8) ราชการแทน  ในการลงนามหนังสือราชการที่อยูในหนาที่ความ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ รับผิดชอบของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ในกรณีสงเรื่อง
พ.ศ. 2546 ขอ 11 รองเรียนเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ยกเวนรูปแบบ

กรุงเทพมหานคร) ที่มีผูรองเรียนหรือที่สวนราชการอื่น ๆ แจงตอ
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อใหจังหวัดดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการตามอํานาจหนาที่

13 ลงนามในหนังสือขอใหจังหวัดสงเอกสารเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ปฏิบัติ
หรือสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม มาตรา 38 (8) ราชการแทน  ในการลงนามหนังสือราชการที่อยูในหนาที่ความ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ รับผิดชอบของกองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น ในกรณีขอให
พ.ศ. 2546 ขอ 11 จังหวัดสงเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติม เนื่องจาก

จังหวัดสงเอกสารให กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไมครบถวน
หรือสอบสวนขอเท็จจริงไมครบตามประเด็นที่รองเรียน
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