ผนวก ฉ ๑/3
ผนวก ฉ. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอานาจให้นายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นใด
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 17923/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ลาดับ ส่วนราชการ
อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๑ ที่ทาการปกครอง 1. อนุญาตการลาของข้าราชการและลูกจ้างใน
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
อาเภอ
อาเภอทุกส่วนราชการ
การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕5
2. อนุญาตให้ใช้รถยนต์ของทางราชการออกนอก - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ที่ตั้งสานักงานออกนอกเขตอาเภอและจังหวัด
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไข
หรือมีการใช้ข้ามคืนทุกส่วนราชการ
เพิ่มเติม
3. อนุญาตการเดินทางไปราชการ รวมทั้ง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การอนุญาตออกนอกเขตอาเภอและจังหวัด
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
และ การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุมของทางราชการ
เดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
พ.ศ.๒๕๒๔ และ พรฎ. ค่าใช้จ่ายใน
ทุกส่วนราชการ
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. อนุมัติจาหน่ายกระสุนปืนลูกซองซึ่งใช้ในการ
- ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่ายการ
ฝึกอบรมทบทวนของจังหวัดของที่ทาการ
เก็บ รักษา การจาหน่ายอาวุธปืน
ปกครองอาเภอ
และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สาหรับ
หมู่บ้าน อพป. หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๙
๒๐, ๒๓ และหนังสือที่ มท ๐๔๑๑/
๓๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘
๕. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
นอกเวลาราชการเพื่อให้ได้รับเงินตอบแทนภายใน
การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
งานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
๖. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างลาในส่วน - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ที่เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕
๗. การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างเดินทางไป - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ราชการในราชอาณาจักร
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๒๔
๘. การตรวจตรา ดูแล การดาเนินกิจการของมูลนิธิ - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในเขตอาเภอ
๙. การอนุมัติและการแต่งตั้งคณะกรรมการทาลาย - ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วย
เอกสารเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน
การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
พ.ศ.๒๕๓๘
๑๐. การอนุญาตให้ใช้รถส่วนกลางออกนอกเขต
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
จังหวัดที่ตั้งสานักงานหรือเป็นการใช้ข้ามคืน
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓
ยกเว้นการออกไปนอกราชอาณาจักร
(ของที่ทาการปกครองอาเภอ)

ผนวก ฉ ๒/3
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๑๑. การอนุญาตให้นารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว กรณีไม่มี
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓
ที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยเพียงพอ หรือมีราชการ
จาเป็นเร่งด่วน หรือการปฏิบัติราชการลับ
(ของที่ทาการปกครองอาเภอ)
๑๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือและ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การอนุมัติให้ทาลายหนังสือตามที่
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
คณะกรรมการสารวจ และการรายงานหน่วย
ที่เกี่ยวข้อง (ของที่ทาการปกครองอาเภอ)
๑๓. การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว
- ประกาศ มท. เรื่องการอนุญาตให้
และกัมพูชา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน
คนต่างด้าวบางจาพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ
เขตจังหวัด
(สาหรับผู้ที่จัดทาทะเบียนประวัติไว้
ในปี พ.ศ.๒๕๔๙) ลงวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
- หนังสือ มท. ที่ ๐๒๐๔.๒/ว ๑๐๐๖
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐
14. การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมา - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
ปฏิบัติราชการนอกเวลาและในวันหยุดราชการ
การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
รวมทั้งการอนุมัติให้จ่ายค่าอาหารนอกเวลา
ราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๓๖
15. การอนุญาตจัดงานประจาปี งานประเพณี
และงานกุศล โดยให้วางมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดย
เคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายแรงแก่ชีวิต
16. การตรวจบันทึกรายการผู้พัก (ร.ร. ๔)
- พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
17. การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ขายทอดตลาด - พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและ
และค้าของเก่า การลงนามในสมุดบัญชีคุมรายการ
ค้าของเก่า พ.ศ.๒๔๗๔ และ
ขายทอดตลาดและค้าของเก่า และการแจ้ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๘)
ยกเลิกประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า - คาสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๓๕๕/๒๕๕๔
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดฯ
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
18. การเรียกประชุมสมัยวิสามัญของเทศบาล
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ตาบล
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. การเรียกประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
กรณีไม่มีประธานสภาเทศบาล
20. การให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตาบล
ตามนัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 62

ผนวก ฉ ๓/3
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
21. การอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภา
ท้องถิ่น (ในกรณี เทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล) ในเขตอาเภอเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร กรณีเดินทางไป
ราชการนอกเขตอาเภอและนอกเขตจังหวัด
22. การแต่งตั้งคณะกรรมการและสั่งการทาลาย
หนังสือของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0801.1/ว 408
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
23. การอนุญาตให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ท้องถิ่น หรือสมาชิกท้องถิ่น ลาไปต่างประเทศ
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
(ในกรณี เทศบาลตาบล และองค์การบริหาร
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ส่วนตาบล)
ท้องถิ่น พ.ศ.2547
- ตามข้อ 348 ของประกาศ
24. การอนุญาตให้พนักงานเทศบาลตาบล
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา
จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศกาหนด
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของ
พนักงานเทศบาล เพิ่มเติม พ.ศ.2555
ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
25. การอนุญาตให้พนักงานจ้างของเทศบาลตาบล - ตามข้อ 2 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง
ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 มกราคม
2557 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของ
พนักงานเทศบาล เพิ่มเติม พ.ศ.2555
ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
26. การขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวน
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบล
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561
27. ขยายเวลาการประชุมสภาของเทศบาลตาบล - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
28. การลงนามนายทะเบียนในสมุดลงนาม
- พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๔๗๘
ผู้พักของโรงแรม
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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อานาจหน้าที่
29. การอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลเดินทางไป
ต่างประเทศได้ในระหว่างการลาตามระเบียบฯ
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดระยอง เรื่อง การ
กาหนดหลักเกณฑ์การลาของ
พนักงานส่วนตาบล เพิ่มเติม ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ข้อ 317
30. กากับดูแลเทศบาลตาบลในอาเภอนั้นให้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ โดยถูกต้องตาม
2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทาง
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่
ราชการ ให้มีอานาจชี้แจง แนะนา หรือตักเตือน 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 71
เทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงาน
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
และเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
ตลอดจน เรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
มท 0804.5/ว 2677 ลงวันที่ 9
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตามที่
กรกฎาคม 2562
มาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 กาหนด
31. สอบสวน วินิจฉัย ประกาศคาวินิจฉัย และ
ดาเนินการใด ๆ กรณีเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลของ
เทศบาลตาบลในอาเภอนั้นสิ้นสุดลง ตามที่
มาตรา 19 วรรคสองและวรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กาหนด
32. สอบสวน วินิจฉัย ประกาศคาวินิจฉัย และ
ดาเนินการใด ๆ กรณีเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาลตาบลใน
อาเภอนั้นสิ้นสุดลง ตามที่มาตรา 48 ปัญจทศ
วรรคสองและวรรคสาม กาหนด
ทั้งนี้เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 30 - 32 แล้ว
ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ
33. การอนุมัติ สั่งการ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ - คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
การปฏิบัติงานและการดาเนินการโครงการ/
ที่ 1425/2563 ลงวันที่ 6
กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกจ้างเหมาบริการเพื่อให้
พฤศจิกายน 2563
บรรลุผลตามโครงการ รวมทั้งการอนุมัติให้เบิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว

ผนวก ฉ ๕/3
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลงการจ้างลูกจ้างเหมา
บริการ
34. การออกคาสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างเหมา
บริการ ปฏิบัติงานในท้องที่ตาบล รวมทั้งการ
เกลี่ยอัตรากาลังและย้ายสับเปลี่ยนลูกจ้างเหมา
บริการระหว่างตาบล ให้เกิดความเหมาะสม

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

