ผนวก ข
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตริ าชการแทน
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ ในการควบคุม กากับดูแล
การปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการ (ตามผนวก ก)
(รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๒905/๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562)
ลาดับที่

๑

ส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
(ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ราชการสังกัด
ราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มี
สานักงานอยู่ใน
จังหวัดตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับมอบอานาจ)

เรื่อง/อานาจที่มอบ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการ
(๑) การบรรจุ แต่งตั้ง และการดาเนินการทางวินัย
กับข้าราชการพลเรือนสามัญของผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ และตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน และอาวุโส ยกเว้น
หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลางที่มี
สานักงานตั้งอยู่ในพืน้ ที่จังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับมอบอานาจ
(๒) การบริหารงานบุคคลกรณีการเลื่อนเงินเดือน
และค่าตอบแทนพิเศษ การพิจารณาความดีความชอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
ข้าราชการพลเรือนในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ของผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญ
การพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับปฏิบัติการ
และตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับ
ชานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน
(๓) การพิจารณาความประพฤติ ความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
ที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการว่าสมควรจะได้รับ
การแต่งตั้งหรือไม่ และการอนุญาตให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ ลาออกจาก
ราชการ ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการ
(๔) การดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
(๕) การสั่งพักข้าราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ของข้าราชการ
(๖) การแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง/รักษา
ราชการแทนของข้าราชการในสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคที่เป็นอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด

กฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสานักงาน ก.พ.
ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 28
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
- พ.ร.บ. บัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๗) การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ
(๘) การออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับบาเหน็จบานาญ สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ข้าราชการทหาร/ข้าราชการตารวจ
ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ
(๙) การลงนามในบัตรประจาตัวผู้บริหาร
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
และบัตรประจาตัวอื่นๆ ยกเว้น นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครนครปฐม
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
(๑๐) การอนุญาตอนุมัติและการรับรองภาพถ่าย
ในการขอมีบัตร เหรียญราชการชายแดน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนของข้าราชการ และ
ประชาชนทั่วไป
(๑๑) การอนุมัติเทศบัญญัติและข้อบัญญัติว่าด้วย
งบประมาณของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุกแห่ง
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานประกันสังคม
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) การดาเนินการสรรหา ลงนามในสัญญาจ้าง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง การดาเนินการ
ทางวินัยของลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานประกันสังคม พนักงานกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๓) การบรรจุ แต่งตั้ง ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ พนักงานประกันสังคม พนักงานกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๔) ดาเนินการทางวินัยกับลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานประกันสังคม พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๕) การพิจารณาความประพฤติ ความรู้
ความสามารถของลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานประกันสังคม ที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการว่าสมควรจะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ และ
การอนุญาตให้ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ

กฎหมาย/ระเบียบ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
- ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา

๓
ลาดับที่

๒

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
พนักงานประกันสังคม และพนักงานกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลาออกจากราชการ
(๑๖) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
ประกันสังคม และพนักงานกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๗) การพิจารณาและออกคาสั่งให้ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(๑๘) การสั่งพักข้าราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ของลูกจ้างประจา
ทุกส่วนราชการ
การอนุมัติ การอนุญาต และวินิจฉัยสั่งการ
(ส่วนราชการสังกัด (๑) งานที่มีปัญหาหรือรายละเอียดที่ต้องวินิจฉัย
ราชการบริหารส่วน ข้อปัญหาซึ่งส่วนราชการต่างๆ เสนอผู้ว่าราชการ
ภูมิภาค และส่วน จังหวัดพิจารณาให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ราชการสังกัด
กลั่นกรองเสนอความเห็น
ราชการบริหาร
(๒) การดาเนินการความรับผิดทางละเมิดของ
ส่วนกลางที่มี
เจ้าหน้าที่รัฐและหัวหน้าส่วนราชการ
สานักงานอยู่ใน
(๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จังหวัดตามที่
เกี่ยวกับการเช่าบ้าน การรับรองสิทธิการขอเบิก
ผู้ว่าราชการจังหวัด ค่าเช่าบ้าน และการอนุมัติการจ่ายเงินตามคา
ได้รับมอบอานาจ) ขอรับเงินค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการ
(4) รับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้า
ส่วนราชการ
(5) การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และลงนาม
เรื่องปกติอันเป็นงานประจาโดยทั่วไปของ
ส่วนราชการประจาจังหวัด ซึ่งมิได้มอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นๆ
หรือเป็นเรื่องที่เกินอานาจหน้าที่ที่ได้มอบให้
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
(6) การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการและ
ข้าราชการไปราชการ การขอออกนอกเขตพื้นที่
และลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร และ
ลาป่วยในปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา ยกเว้น ปลัดจังหวัด หัวหน้าสานักงาน
จังหวัด และนายอาเภอ

กฎหมาย/ระเบียบ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตาแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัด
นครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๔๕
- พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
- พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

๔
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(7) การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการเดินทางไปต่างประเทศ
ระหว่างลาและ/หรือวันหยุดราชการ ยกเว้น
ปลัดจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัด และ
นายอาเภอ
(8) การอนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาและ/
หรือวันหยุดราชการ
(9) การอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาและ/
หรือวันหยุดราชการ
(10) การอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
ที่ลาป่วยได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๖๐ วันทาการ
หลังจากที่ลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา
มาแล้ว ๖๐ วันทาการ
(๑1) การเปลี่ยนแปลงเงินประจางวดตามแบบ
ง.๒๔๑
(๑2) อนุมัติการจ่ายเงินยืมให้หัวหน้าส่วนราชการ
(๑3) อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบที่ทางราชการ
กาหนด
(14) การอนุญาตการใช้รถราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัด หรือหัวหน้าส่วน
ราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด
(15) การอนุมัติให้นารถราชการไปเก็บรักษาที่อื่น
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของ
ส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัด
(16) การอนุมัติให้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ของ
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
หรือหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่

กฎหมาย/ระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ค่าราชการ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย
ในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการลาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข

๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
อยู่ในจังหวัด

๓

สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครปฐม

(๑) ออกบัตรประจาตัวอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัดในเขตพื้นที่

๔

สานักงานจัดหางาน การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
จังหวัดนครปฐม
(๑) เปรียบเทียบปรับในบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘

กฎหมาย/ระเบียบ
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่งคลัง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
พ.ศ. 2550
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. 2549
- ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งกระทรวงแรงงาน
ที่ ๑๒๙/๒๕๕๔ ลงวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
- ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง แบบบัตรประจาตัว
กรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- คาสั่งกรมการจัดหางาน
ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติจัดหางาน

๖
ลาดับที่

๕

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

สานักงานสวัสดิการ (๑) แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
และคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
จังหวัดนครปฐม
(๒) ออกบัตรประจาตัวพนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ออกบัตรประจาตัวพนักงานตรวจความปลอดภัย

(๔) การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย
(๕) พิจารณาออกคาสั่งให้ดาเนินคดีหรือไม่ดาเนินคดี
ตามข้อ ๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๗ วรรคห้า
แห่งระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าด้วยการดาเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบ
ผู้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยใน
การทางาน พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมาย/ระเบียบ
และคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๐
วรรคสอง
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๔๐ วรรคสอง
- พระราชบัญญัติพนักงาน
ตรวจความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๓๖
- ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วย
การดาเนินคดีอาญาตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกอบคาสั่งกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ที่
๖๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
- ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานว่าด้วย
การดาเนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผู้กระทา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน และ
ความปลอดภัยในการทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๘

๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

๖

สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม

๗

ตารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๖) พิจารณาอนุญาตให้นายจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ
ต่ากว่าสิบแปดปี ทางานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา
(๗) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๓๙(๓) และพิจารณา
มีคาสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาหรือการวางหลักประกัน
กรณีมีการขอทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑) การอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ณ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดและสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา ตามข้อ ๑๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) (๗) ข้อ ๑๓ และเบิกเงินสดทดลอง
จ่ายตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
ประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ สาหรับ
การสั่งจ่ายเงินครั้งละห้าแสนบาทขึ้นไป
(๒) การออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

(๑) อนุมัติจาหน่ายของกลางด้วยการขาย
ทอดตลาด
(๒) อนุมัติจาหน่ายของกลางด้วยการทาลาย
คดีอาญาที่ศาลพิพากษาริบและคดีเสร็จเด็ดขาด
(๓) อนุมัติส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน

กฎหมาย/ระเบียบ
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๗
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

- ระเบียบคณะกรรมการ
ประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบคณะกรรมการ
ประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เรื่อง
กาหนดแบบบัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๔๑
- ประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม เรื่อง
กาหนดแบบบัตรประจาตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๓๗
- ข้อบังคับการเก็บรักษา
ของกลาง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๔๘๐ และที่แก้ไขโดย
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๓๙๕๔/๒๕๐๔ ลงวันที่
๙ มีนาคม ๒๕๐๔
- หนังสือ ภ.๗ ที่ ๐๐๒๒.๑๖๒/๑๒๕
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
- ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑

๘
ลาดับที่

๘

๙

ส่วนราชการ
สานักงานสัสดี
จังหวัดนครปฐม

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
กฎหมาย/ระเบียบ
(๑) ลงนามในคาสั่ง กาหนดวัน เวลา สถานที่
- พระราชบัญญัติรับราชการ
ตรวจเลือกฯ ประจาปี
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งกองอานวยการตรวจ
เลือกประจาจังหวัด
(๓) ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
เลือกฯ
(๔) ลงนามในแบบพิมพ์บัญชีจานวนคนที่จะเรียก
ได้ ( แบบ สด.๑๔ )
(๕) ลงนามในแบบพิมพ์บัญชีเทียบจานวนคนที่จะ
กะเรียก ( แบบ สด.๑๕ )
(๖) ลงนามในใบสาคัญยกเว้นนักบวชศาสนาอื่น
(แบบ สด.๓๖ )
(๗) ลงนามในใบสาคัญยกเว้นครู ( แบบ สด.๓๗ )
(๘) ลงนามในหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหาร ( แบบ สด.๔๑ )
(๙) ลงนามในบัญชีแบ่งเฉลี่ยความต้องการทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(๑๐) ลงนามในรายงานผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
(๑๑) ลงนามในหนังสือสาคัญ (แบบ สด.๘)
(1๓) การพิจารณาบาเหน็จประจาปี
- หนังสือ กระทรวงกลาโหม
ที่ กห 0201/2210
ลงวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕34
(๑) แต่งตั้งคณะทางานพัฒนามาตรฐานคุณภาพ - คาสั่งจังหวัดนครปฐม
ชีวิตคนพิการจังหวัดนครปฐม
ที่ 2176/2560 ลงวันที่
อานาจหน้าที่
18 สิงหาคม 2560
1.ส่งเสริม สนับสนุน กากับ และติดตามผล
การสารวจข้อมูลคนพิการในระดับจังหวัดโดยใช้
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนการ
ดาเนินงาน
2.นาเสนอผลการสารวจข้อมูลคนพิการ และ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ
คนพิการในระดับจังหวัดต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจาจังหวัด
3. คัดเลือกคนพิการต้นแบบตามหลักเกณฑ์
และวิธีที่กาหนด จานวนจังหวัดละ 1 คน และส่ง
รายชื่อคนพิการต้นแบบไปยังกรมส่งเสริมและ

๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

๑๐

สานักงานพลังงาน
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(1) ออกใบอนุญาตใหม่ สถานีบริการก๊าซ และ
สถานที่ใช้ก๊าซ ลักษณะที่สาม
(2) ออกใบอนุญาตใหม่ สถานที่เก็บรักษาน้ามัน
ลักษณะที่สาม

๑๑

สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม

๑๒

สานักงานปศุสัตว์
เขต ๗

๑๓

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดนครปฐม

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะน้ามัน)

(๑) ดาเนินการออกบัตรประจาตัวพนักงาน
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์
สาธารณสุข ที่ ๒๑๔๗/๒๕๔๗
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๔๗ เฉพาะพนักงาน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
- กฎกระทรวงกาหนดแบบ
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ
บัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓
(๑) ประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวัง
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
โรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๙, ๒๑, ๒๓
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) อานาจหน้าที่ในฐานะ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” - พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔, ๙,
(๒.๑) อานาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขัง
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗
(๒.๒) อานาจทาลายสัตว์ควบคุม
(๒.๓) รับแจ้งเหตุตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า
(3) ออกหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตให้
- พระราชบัญญัติควบคุม
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
การฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
เวลาที่กาหนด ตามมาตรา 47
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
มาตรา 47
- คาสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ 984/2559 ลงวันที่
20 ธันวาคม 2559
(๑) เป็นนายทะเบียนหอการค้าประจาจังหวัดและ - พระราชบัญญัติหอการค้า
นายทะเบียนสมาคมการค้าประจาจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗
(๒) จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม อนุญาต อนุมัติ
- พระราชบัญญัติสมาคมการค้า

๑๐
ลาดับที่

ส่วนราชการ

๑๔

สานักงานสถิติ
จังหวัดนครปฐม

๑๕

สานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐม

16

ศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
ตรวจคัดสาเนาเกี่ยวกับสมาคมและหอการค้า

กฎหมาย/ระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๐๙ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗
- คาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ที่ ๑๕๗/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๑) การลงนาม MOU กับหน่วยงาน/ชุมชนที่
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน ในเรื่องที่หน่วยงาน/ชุมชน จะนา MOU
ไปใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงาน/ชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ ให้ยั่งยืน อาทิเช่น ค่าจ้างบุคลากร
ค่าสาธารณูปโภค ค่า Internet ค่ากิจกรรมต่าง ๆ
(๑) พิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญ
- พระราชบัญญัติบาเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) รับทราบการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากผู้มีอานาจแล้ว
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(1) การอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550
ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพ และ
ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต

