ผนวก ก.

ผนวก ก.
เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัด มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
๑. รองผูวาราชการจังหวัดสตูล กลุมภารกิจดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
แผนงาน/โครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ภารกิจ / งาน
ราชการสวนภูมิภาค
(๑) งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๑) สํานักงานจังหวัดสตูล(กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลและกลุมงาน)
(๒) งานพัฒนาเกษตรและสหกรณ
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) งานอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม
(๒) ที่ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล(ฝายการเงินและบัญชี)
(๔) งานการแกไขปญหาความยากจน
(๓) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสตูล
(๕) งานการพัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม
(๔) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
(๖) การพัฒนาขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสตูล
(๗) งานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาสุขภาพประชาชน
(๖) สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล
(๘) งานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(๗) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
(๙) งานการจัดหางาน
(๘) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
(๑๐) งานพัฒนาฝมือแรงงาน
(๙) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล
(๑๑) งานประชาสงเคราะหและงานนิคมสรางตนเอง
(๑๐) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล
(๑๒) งานปรับปรุงชุมชนแออัดและงานที่อยูอาศัย
(๑๑) สํานักงานแรงงานจังหวัดสตูล
(๑๓) งานเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน
(๑๒) สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสตูล
(๑๔) งานเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์
(๑๓) สํานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
(๑๕) งานคนตางดาว และผูหลบหนีเขาเมือง
(๑๔) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล
(๑๖) งานจัดการการบริหารบานเมืองที่ดีและธรรมาภิบาล
(๑๕) สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
(๑๗) งานบริหารงานบุคคลของหนวยงานที่รับผิดชอบ (ยกเวนที่ทําการปกครอง
(๑๖) สํานักงานพลังงานจังหวัดสตูล
จังหวัดและสํานักงานจังหวัด)
(๑๗) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสตูล
(๑๘) งานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและพระราชกรณียกิจและงานเกี่ยวกับ
(๑๘) สํานักงานสัสดีจังหวัดสตูล
พระบรมวงศานุวงศ
ราชการสวนกลาง
(๑๙) งานตามโครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง โครงการพระราชดําริ และโครงการ (๑) โรงพยาบาลสตูล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดสตูล
(๒๐) งานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
(๓) อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา

-๒แผนงาน/โครงการ
(๒๑) งานเกี่ยวกับการกอสรางทาเรือปากบาราและการกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา

หนวยงานรับผิดชอบ
(๔) อุทยานแหงชาติตะรุเตา
(๕) อุทยานแหงชาติทะเลบัน
(๖) อุทยานแหงชาติน้ําตกธาราสวรรค
(๗) เขตหามลาสัตวปาหนองปลักพระยาและเขาพระยาบังสา
(๘) นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูล
(๙) ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๕๗ จังหวัดสตูล
(๑๐) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
(๑๑) ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดสตูล
(๑๒) หนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 7 อําเภอควนกาหลง
(๑๓) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
(๑๔) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสตูล
(๑๕) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสตูล
(๑๖) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
(๑๗) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสตูล
(๑๘) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสตูล
(๑๙) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๓๔ (ตํามะลัง สตูล)
(๒๐) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๓๕ (เมือง)
(๒๑) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๓๖ (ละงู)
(๒๒) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๓๗ (ทุงหวา)
(๒๓) สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๔๑ (ทาแพ)
(๒๔) ศูนยวิจัยปาชายเลนสตูล
(๒๕) ศูนยประสานงานปาไมสตูล
(๒๖) ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดสตูล
(๒๗) ดานตรวจคนหางานสตูล (ตํามะลัง)
(๒๘) ดานตรวจคนหางานวังประจัน

-๓แผนงาน/โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
อําเภอ
(๑) อําเภอละงู
(๒) อําเภอทาแพ
(๓) อําเภอทุงหวา
ราชการสวนทองถิ่น
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
(๒) เทศบาล
(๓) องคการบริหารสวนตําบล
รัฐวิสาหกิจ
(๑) การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสตูล
(๒) การประปาสวนภูมิภาค สาขาสตูล
(๓) สถานีไฟฟาแรงสูง (กฟผ.)
(๔) โทรศัพทจังหวัดสตูล

-๔๒. รองผูวาราชการจังหวัดสตูล กลุมภารกิจดานการเมืองการปกครอง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ
แผนงาน/โครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ภารกิจ/งาน
ราชการสวนภูมิภาค
(๑) งานการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
(๑) สํานักงานจังหวัดสตูล(กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
(๒) งานเทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
กลุมงานอํานวยการ)
(๓) งานที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การประสานงานสมาชิกรัฐสภา
(๒) ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล(กลุมงานปกครองและกลุมงานความมั่นคง)
(๔) งานรักษาความสงบเรียบรอยงานอํานวยความยุติธรรมและเรื่องรองทุกข
(๓) สํานักงานที่ดินจังหวัดสตูล
(๕) งานปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
(๔) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
(๖) งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(๕) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
(๗) งานปองกันและระงับอุบัติภัย
(๖) สํานักงานขนสงจังหวัดสตูล
(๘) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย
(๗) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
(๙) งานปองกันแกไขปญหาภัยแลงและปญหาการขาดแคลนน้ํา การพัฒนาน้ํากิน น้ําใช (๘) สํานักงานคลังจังหวัดสตูล
(๑๐) งานรักษาความมั่นคงภายใน
(๙) สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล
(๑๑) งานกิจการชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
(๑๐) เรือนจําจังหวัดสตูล
(๑๒) งานการขาวและการรักษาความปลอดภัย การตางประเทศและกิจการผูอพยพ (๑๑) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
(๑๓) งานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
(๑๔) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (งานรองทุกข รองเรียน การ
(๑๓) สานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสตูล
บริหารงานยุติธรรม งานสังคมจิตวิทยา)
(๑๔) สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
(๑๕) งานการเงิน งานพัสดุและการบริหารงานทั่วไปของหนวยงานที่รับผิดชอบ
(๑๕) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล
(๑๖) งานพาณิชย การคาภายในประเทศ การพัฒนาธุรกิจการคา และการ
(๑๖) สํานักงานประมงจังหวัดสตูล
ประกันภัย
(๑๗) สํานักงานสหกรณจังหวัดสตูล
(๑๗) งาน กรอ.จังหวัด
(๑๘) สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
(๑๘) ประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบท
(๑๙) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล
(๑๙) งานบริหารการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและพื้นที่เฉพาะ
(๒๐) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดสตูล
(๒๐) งานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒๑) ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
(๒๑) งานยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
(๒๒) งานติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด

-๕แผนงาน/โครงการ
(๒๓) งานศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (งานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการกีฬา งานพัฒนาบุคลากร งานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม งานพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต)
(๒๔) งานการเงิน งานพัสดุ และงานบริหารงานทั่วไปของหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานรับผิดชอบ
ราชการสวนกลาง
(๑) สํานักงานอัยการจังหวัดสตูล
(๒) ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล
(๓) กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5
(๔) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 436
(๕) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45
(๖) สถานีตํารวจน้ํา ๓ กองกํากับการ ๙ กองบังคับการตํารวจน้ํา
(๗) สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล
(๘) สํานักงานการคาภายในจังหวัดสตูล
(๙) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดสตูล
(๑๐) คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดสตูล
(๑๑) สํานักงานสรรพากรพื้นที่สตูล
(๑๒) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
(๑๓) สํานักงานธนารักษพื้นที่สตูล
(๑๔) ดานกักกันสัตวสตูล
(๑๕) สถานีพัฒนาอาหารสัตวสตูล
(๑๖) ดานศุลกากรสตูล
(๑๗) ดานศุลกากรวังประจัน
(๑๘) โครงการชลประทานสตูล
(๑๙) สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสตูล
(๒๐) แขวงทางหลวงสตูล
(๒๑) แขวงทางหลวงชนบทสตูล
(๒๒) ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสตูล
(๒๓) ดานตรวจคนเขาเมืองควนโดน
(๒๔) สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล

-๖แผนงาน/โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
(๒๕) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
(๒๖) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสตูล
(๒๗) ดานตรวจพืชทาเรือสตูล
(๒๘) ดานตรวจพืชวังประจัน
(๒๙) สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
(๓๐) ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสตูล
(๓๑) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล
(๓๒) สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
อําเภอ
(๑) อําเภอเมืองสตูล
(๒) อําเภอมะนัง
(๓) อําเภอควนโดน
(๔) อําเภอควนกาหลง
รัฐวิสาหกิจ
(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาสตูล
(๒) ธนาคารออมสิน สาขาสตูล
(๓) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
(๔) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดสตูล
(๕) ไปรษณียจังหวัดสตูล

ผนวก ข.

ผนวก ข.
เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทนของทุกสวนราชการ
เรื่องที่มอบอํานาจ
การสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติและการ
ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๙ (๒)

- อนุมัติการเบิกเงินคารักษาพยาบาลของหัวหนาสวน
ราชการ

- ระเบียบ สร.วาดวยการอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ขอ ๑๑(๕)

- การอนุมัตใิ หเดินทางไปราชการ และการอนุญาตวา
ดวยการลา ของหัวหนาสวนราชการ สวนทองถิ่น

- ระเบียบ สร แกไขเพิ่มเติม.วาดวยการลา
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม
- หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน - แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
คาเชาบานขาราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ และสวนที่ การขอรับคาเชาบานและการอนุมัติใหเบิกคาเชาบาน
แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙ , ๑๐
ของหัวหนาสวนราชการ

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๒เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใชรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

- อนุญาตใชรถยนตสวนกลางของหัวหนาสวนราชการ

- ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานการประดับ - การรับรองภาพถายในการขอเหรียญราชการ
และกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน พ.ศ. ชายแดน เหรียญพิทักษเสรีชนของขาราชการหรือ
๒๕๑๒ และระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวผูได
พนักงานในสายงาน
รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ.
๒๕๑๑
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๓๘
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว
๓๑ ลว. ๒๖ เม.ย. ๔๒

- การอนุมัติจาง/เลิกจาง/อนุมัติใหลาออกลูกจาง
ชั่วคราวของสวนราชการ

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๓๘

- รับผิดชอบ จัดทํา ควบคุม อํานวยการ ตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
- การลงนามคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะ
ทํางาน ยกเวนที่มีการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน
- การลงนามหนังสือเชิญประชุมของสวนราชการ
ประจําจังหวัด
- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหขาราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษลงมา

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ม. ๓๘

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๓อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
สวนราชการสํานักงานจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ม. ๓๘

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสํานักงานจังหวัด
และการประสานราชการระหวางสวนราชการ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายในการบริหาราชการของ
ผูวาราชการจังหวัด
- รับผิดชอบ จัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ และติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๔อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของที่ทําการปกครองจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยไทยอาสา
ปองกันชาติ (ทสปช.) พ.ศ. ๒๕๒๒
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม.๙๐
- ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการสอบ
สวนคดีอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอก
จากกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๓ และขอ ๔๑
- พ.ร.บ.จัดระเบียบแมบานอาสาพัฒนาและ
ปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ม.๑๑

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ควบคุมการออกและใชบัตรประจําตัวสมาชิก ทสปช.
เพิ่มเติม
- ตรวจตราดูแลมูลนิธิ ตรวจสอบเอกสารและ
ดําเนินการอื่น ๆ

- การออกหนังสือสําคัญแกกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๕อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ลงนามในหนังสือเรียกเจาของและผูจัดการหอพัก
มาพบเพื่อแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานหอพัก
หรือหนังสือเตือนเจาของหรือผูจัดการหอพักใหปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๖อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของสํานักงานที่ดินจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ประมวลกฎหมายที่ดิน ม. ๕๘ ทวิ และ ๕๙ ทวิ - อนุมัติใหออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเกินหาสิบไร
เปนการเฉพาะราย ลงนามในโฉนดแบงแยก
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๑/ว ๑๘๗๑
- อนุมัติใหออก นส.๓ เฉพาะรายและนําลงทะเบียน
ลว.๖ กพ. ๑๘
ครอบครองที่ดิน กรณีหลักฐานฉบับพนักงาน
เจาหนาที่สูญหายชํารุด
- ประมวลกฎหมายที่ดิน ม.๖๑
- การออกใบแทนและรวมโฉนด เวนแตการออกโฉนด
ใหม (ครั้งแรก)
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ขอ ๒ - การออกใบแทนโฉนดที่ดิน
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๔๑๘๔/๒๕๐๒
- สัง่ การในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เมื่อผูขอ
ลว. ๑๔ พ.ค. ๐๒
แจงราคาทรัพยสินที่จดทะเบียนต่ํากวาราคาประเมิน
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๘๑๔๒/๒๔๙
- อนุมัติรังวัดพิเศษเปนการเฉพาะราย
ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๔๙๗
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๗๗๔๘/
- การสั่งการใหอําเภอทองที่ไปเปนพยานหรือ
ตรวจสอบที่ดินกรณีมีรังวัดออกหนังสือ
๒๔๗๙ ลว. ๓ เม.ย. ๒๔๗๙

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๗อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของสํานักงานพาณิชยจงั หวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- คําสั่งกระทรวงพาณิชย ที่ ๑๙๑/๒๕๑๗
ระเบียบการจําหนายขาวสารขององคการคลัง
สินคา

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ออกหนังสือรับรองใหบริษัท รานสหกรณหนวยงาน
ของทางราชการหรือที่ทางจังหวัดคัดเลือกใหเปน
ตัวแทนไปขอซื้อขาวสาร น้ําตาล หรือสินคาที่จําเปน
ตอการครองชีพมาจําหนายชวยเหลือประชาชน
ผูบริโภคในจังหวัด และวางระเบียบควบคุมดูแลการ
นําเขาและจําหนายสินคาตาง ๆ

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๘อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของสํานักงานสัสดีจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
การรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒๓(๕)
๓๕ และ ๓๖
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ม.๑๔ (๒)
การออกใบสําคัญนักบวช ศาสนาอื่น (๕) การ
ออกใบสําคัญยกเวนครู
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ ๒๔๙๘) ลว. ๒๗
เม.ย. ๒๔๙๘ ขอ ๑-๒
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (๒๕๑๗) ลว. ๑ พค.
๒๕๑๗ ขอ ๒ – ๔
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ ม.๒๗
(๑ ป- (๔) และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
๙๔๐/๒๕๑๗ ลว. ๓ ม.ค. ๑๗
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

- ออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญใหแกทหารกองหนุน
รวมกับสัสดีจังหวัด
- ออกใบสําคัญนักบวชศาสนาอื่นและใบสําคัญยกเวน
ครู

- สั่งผอนผันเปนกรณีพิเศษแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย

- การยกเวนผอนผันเกี่ยวกับทหารกองเกินเขากองเกิน
เขากองประจําการและเรียกตรวจเลือกฯ ประจําป
- คําสั่งกองทัพบก ที่ ๑๐๔/๒๕๑๔ และขอตกลง - การสั่งการใหพนักงานฝายปกครองอําเภอตาง ๆ
ระหวางกระทรวงกลาโหมกันกระทรวง
และตํารวจในพื้นที่ดําเนินการจัดตัวสงมอบให
มหาดไทย พ.ศ. ๒๔๗๘ ขอ ๑๐
เจาหนาที่ฝายทหาร สวนการสั่งจับและสั่งงดติดตาม
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ม.๑๔
ใหเปนดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด
(๑) – (๙) ม.๒๗ (๒) และ ม. ๒๙ (๓)
- การสั่งยกเวนผอนผันการเรียกการตรวจเลือกเขารับ
ราชการทหารและจําหนายถอนการยกเวนผอนผัน

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

-๙เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒๘ ตรี
- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับรับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ขอ ๖
- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับกับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๗.๘
- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๙

- การเปนกรรมการขั้นสูง
- การสงยอดจํานวนทหารกองเกินทีจ่ ะเรียนประจําป
ตอผูบังคับการจังหวัดทหารบก
- การแจงจํานวนคนที่เฉลี่ยสงเขากองประจําการฝาย
ที่ขอเรียก
- การนําตัวคนที่ตองการสงเขากองประจําการและ
การนําตัวคนขึ้นทะเบียนกองประจําการ

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

- ๑๐ อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ม.๑๔ ,๑๕ - ประกาศกําหนดเขตเกิดโรคระบาดสัตวและเขตสงสัย
และ ๒๐
วาจะเกิดโรคระบาดสัตว อนุญาตใหทําลายสัตวปา
เปนโรคระบาดอนุญาตวิธีการทําลาย
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตาม - แตงตั้งกรรมการประเมินราคาสัตว
พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙
- ใหความเห็นชอบทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดสัตว
หรือที่เปนพาหนะโรคระบาดโดยวิธีทําลายดวยปน
ธรรมดา

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

- ๑๑ อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๑.การอนุมัติ การอนุญาต - หนังสือ กรมปองกันฯ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑/ - ผูเ บิกจายงบประมาณตามหลักเกณฑและ
การสั่งการ
ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือ วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๙๗๑
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ระยะเวลาการรายงาน
การใชอํานาจ

ผนวก ค.

ผนวก ค.
เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดสตูล กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการในทองที่อําเภอ
๑.

รองผูวาราชการจังหวัดสตูล กลุมภารกิจดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการในทองที่อําเภอตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ อําเภอละงู
๑.๒ อําเภอทาแพ
๑.๓ อําเภอทุงหวา

๒.

รองผูวาราชการจังหวัดสตูล กลุมภารกิจดานการเมืองการปกครอง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ กํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการในทองที่อําเภอตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ อําเภอเมืองสตูล
๒.๒ อําเภอมะนัง
๒.๓ อําเภอควนโดน
๒.๔ อําเภอควนกาหลง

