ผนวก ง.

๙๒
ผนวก ง.
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มอบอำนำจให้นำยอำเภอปฏิบัติรำชกำรแทน
ในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ และกำรดำเนินกำรเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอำนำจ
กำรสั่งกำร
กำรอนุญำต
กำรอนุมัติ
และกำรดำเนินกำร
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์กำรใช้อำนำจ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทุกวิธีกำรและทุกขั้นตอน
งำนจ้ำงที่ปรึกษำ งำนออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง กำรทำสัญญำ
และหลักประกัน กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ
๑. งบส่วนราชการ ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด งบตามแผนพัฒนาภาค
และงบกลาง ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้น กำรอนุมัติโครงกำรและ
กำรแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำภำค
ทั้งนี้ คำว่ำ ครั้งละ ให้หมำยถึง กำรดำเนินกำรทั้งหมดในหนึ่งสัญญำ
- กำรแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำน
- กำรให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน และ
เผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและ
ของหน่วยงำนตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด และปิดประกำศโดยเปิดเผย
ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปี
- กำรให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ/สั่งกำร/เกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุ (กำรเก็บ
กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรบำรุงรักษำ กำรตรวจสอบ และ
กำรจำหน่ำยพัสดุ) ในส่วนที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)

กฎหมำยที่สร้ำงอำนำจ
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกำศ/มติคณะกรรมกำรฯ/หนังสือสั่งกำร
ที่เกี่ยวข้อง

๙๓
กำรสั่งกำร
กำรอนุญำต
กำรอนุมัติ
และกำรดำเนินกำร
เรื่องอื่น ๆ

- กำรดำเนินกำรโดยใช้งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด
งบตำมแผนพัฒนำภำค และงบกลำง ทุกวิธีกำรและทุกขั้นตอน
ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ คำว่ำ ครั้งละ ให้หมำยถึง วงเงินทั้งหมด
ในหนึ่งสัญญำ
- กำรดำเนินกำรโดยใช้งบประมำณของส่วนรำชกำร ครั้งละไม่เกิน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท ยกเว้น กำรอนุมัติโครงกำรและกำรแก้ไขรำยละเอียด
โครงกำร ทั้งนี้ คำว่ำ ครั้งละ ให้หมำยถึง วงเงินทั้งหมดในหนึง่ สัญญำ

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

- การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดไปราชการท้องที่หรือ
ออกนอกเขตอาเภอ ยกเว้นนายอาเภอ ตลอดจนการอนุญาตจ่ายเงินตามแบบ
รายงานการเดินทางไปราชการชั่วคราว

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

- การควบคุมการใช้รถราชการ การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการ ซึ่งเป็นรถส่วนกลาง
รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการใช้รถราชการทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ
ที่เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดในระเบียบนี้

- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรใช้รถรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- การอนุมัติจาหน่ายกระสุนปืนลูกซอง ซึ่งใช้ในการฝึกทบทวนของป้องกัน
จังหวัดตามข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษาและการจาหน่ายอาวุธปืน
ที่ใช้สาหรับหมู่บ้าน อพป. หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ ๒๘ และหนังสือ
สั่งการที่ มท ๐๔๑๑ / ๓๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๔
กำรสั่งกำร
กำรอนุญำต
กำรอนุมัติ
และกำรดำเนินกำร
เรื่องอื่น ๆ

- การพิจารณาเรื่องสัญชาติในเอกสารทะเบียนบ้าน เช่น เพิ่มการแก้ไขการ
จาหน่ายตามระเบียบสานักงานกลางทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

- ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

- อนุมัติจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

- คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๕๓๒๒/๒๔๙๘ ลงวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๙๘ เรื่อง ระเบียบการจ่ายเงิน
รางวัลผู้กระทาผิดสัญญาการจาหน่ายสุรา พ.ศ.
๒๔๙๘
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และรางวัลสุรา พ.ศ. ๒๕๑๙
- คาสั่งกระทรวงการคลังที่ ๔๐๗๔๕/๒๔๙๗ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๗ เรื่อง วางระเบียบการจ่ายเงิน
รางวัลจับผู้กระทาผิดพระราชบัญญัติยาสูบ

- การออกประกาศจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้านและแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน

- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๕ วรรค ๒

- การอนุญาตให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

- อนุญำตกำรลำตำมระเบียบของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงทุกตำแหน่ง
ในสังกัด ซึ่งเป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ยกเว้น นำยอำเภอ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘

