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ฐานข้อมูลการมอบอานาจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคาสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง ทส. พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเลิกกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ระเบียบ สป.ทส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอานาจและการใช้อานาจของผู้รับมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยกเลิกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. ระเบียบ ทส. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอานาจและการใช้อานาจของผูร้ ับมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่

คาสั่งมอบอานาจ

๑.

สป.ทส. ที่ ๓๘๕/๒๕๖๑
ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง
กาหนดหน่วยงานภายใน
และแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบใน สป.ทส.

๒.

๓.

๔.

สป.ทส. ที่ ๓๓/๒๕๖๒
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง แก้ไขคาสั่งกาหนด
หน่วยงานภายในและแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบใน
สป.ทส.
สป.ทส. ที่ ๓๘๖/๒๕๖๑
ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในของ สป.ทส.
สป.ทส. ที่ ๓๔/๒๕๖๑
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง แก้ไขคาสั่งการแบ่ง
ส่วนราชการภายในของ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

โครงสร้าง

กาหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
สป.ทส.

โครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการภายในของ สป.ทส.

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หมายเหตุ
-มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕
ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
-ยกเลิกคาสั่ง สป.ทส. ที่
๒๒๓/๒๕๖๑
ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๑
สป.ทส. ๑๐๖/๒๕๕๕
ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๕๕
-มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙
ธ.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

-มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙
ธ.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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ที่
๕.

๖.

๗.

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

สป.ทส. (ต้นฉบับเดือนผิด)
สป.ทส. ที่ ๓๘๗/๒๕๖๑
ลว. ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ดารงตาแหน่ง
โครงสร้าง
สป.ทส. ที่ ๔๐/๒๕๖๒
ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง แก้ไขคาสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้ดารงตาแหน่ง
ทส. ที่ ๔๓/๒๕๖๒
การบริหารบุคคล
ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง มอบหมายให้
ผต.ทส. ตรวจและติดตาม
เร่งรัดการปฏิบตั ิงาน และ
มอบอานาจหน้าที่ในการ
สั่งและปฏิบัตริ าชการแทน
ปกท.ทส.

-มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕
ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
-ยกเลิกคาสั่ง
สป.ทส. ที่ ๑๐๗/๒๕๕๕
ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๕๕
-มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙
ธ.ค. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ง

1. ให้นายเสริมยศ สมมั่น เป็นหัวหน้า ผต.ทส. และรับผิดชอบ
สป.ทส. และในเขตราชการที่ ๑-๑๘ และเขตตรวจราชการ
ส่วนกลาง (กทม.)
๒. ให้นายสากล ฐินะกุล รับผิดชอบ ทช. และ อส. และใน
ภาพรวมภาคใต้ และเขตตรวจราชการที่ ๕, ๖, ๑๐
๓. ให้นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รับผิดชอบ คพ. และ สส. และ
ในภาพรวมภาคตะวันออก และเขตตรวจราชการที่ ๒, ๘, ๙
๔. ให้นายนพพล ศรีสุข รับผิดชอบ ปม. และ ทบ. และใน
ภาพรวมภาคใต้ชายแดน และเขตตรวจราชการที่ ๓, ๗, ๑๕
๕. ให้นายศักดิด์ า วิเชียรศิลป์ รับผิดชอบ สผ. และในภาพรวม
ภาคกลาง และเขตตรวจราชการที่ ๑, ๕, ๑๒
๖. ให้นายโสภณ ทองดี รับผิดชอบ ทน. และในภาพรวม
ภาคเหนือ และเขตตรวจราชการที่ ๑๖, ๑๗, ๑๘
๗. ให้นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รับผิดชอบ ทธ. และในภาพรวม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตตรวจราชการที่ ๑๑, ๑๓, ๑๔
๘. ให้นายเสริมยศฯ นายสากลฯ นางอัษฎาพรฯ นายนพพลฯ
นายศักดิ์ดาฯ นายโสภณฯ และนายภาดลฯ มีอานาจสั่งการ ทสจ.
ทุกจังหวัด ผอ.สสภ.ทุกภาค และผอ.กตร.ได้โดยตรง และรายงาน

หมายเหตุ

ปกท.ทส.

๑. นายเสริมยศ
2. นายสากล
๓. นางอัษฎาพรฯ
๔. นายนพพล

ไม่ได้

- คาสั่งนี้ยกเลิก
-ทส. ที่ ๔๙๔/๒๕๖๒
ลว. ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑
-ทส. ที่ ๑๐๗/๒๕๖๑
ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑
-ทส. ๕๐๙/๒๕๖๐
ลว. ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
-ทส. ๔๗/๒๕๖๐
ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๐
-ทส. ๒๑๕/๒๕๕๙
ลว.๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙
-ทส. ๔๕๙/๒๕๕๘
ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘
-ทส. ๒๔๒/๒๕๕๘
ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘
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ที่

๘.

คาสั่งมอบอานาจ

ทส. ที่ 385/25๖0
ลว. 14 ก.ย. 2560 เรื่อง
แต่ งตั้ ง หน.ผต.ทส. และ
มอบหมายอ านาจหน้ า ที่
ให้ หน.ผต.ทส. สั่ ง และ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ท น
ปกท.ทส.

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

ให้ ปกท.ทส. เพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
๙. ให้เสนอ ปกท.ทส. เป็นผูส้ ั่งการในกรณี
๙.๑ งานนโยบาย
๙.๒ เรื่องที่ต้องเสนอรัฐมนตรี
๙.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย
๑๐.ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ ให้ปฏิบตั ิราชการแทน ปกท.ทส. ตามลาดับ ดังนี้
๑๐.๑ นายเสริมยศฯ ให้นายสากลฯ แทน
๑๐.๒ นายสากลฯ ให้นางอัษฎาพรฯ แทน
๑๐.๓ นางอัษฎาพรฯ ให้นายนพพลฯ แทน
๑๐.๔ นายนพพลฯ ให้นายศักดิด์ าฯ แทน
๑๐.๕ นายศักดิด์ าฯ ให้นายโสภณฯ แทน
๑๐.๖ นายโสภณฯ ให้นายภาดลฯ แทน
๑๐.๗ นายภาดลฯ ให้นายเสริมยศฯ แทน
การบริหารบุคคล แต่งตั้งนายเสริมยศ สมมั่นเป็น หน.ผต.ทส.
ปกท.ทส.
๑. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ ให้คาปรึกษาและแนะนา ผต.ทส.
๑.๒ พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ และประมวลปั ญ หา อุ ป สรรค
เกี่ยวกับการตรวจราชการ เสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของ ปกท.ทส.
๑.๓ ประสานงานกับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส.
เพื่อให้การตรวจราชการบรรลุเป้าหมาย
๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. มอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส. ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การ อนุ มั ติ ใ ห้ ผต . ทส. เดิ น ทางไปร าชการใน
ราชอาณาจักร ยกเว้นการเดินทางไปราชการของ หน.ผต ทส. ให้
นาเสนอ ปกท.ทส. พิจารณาอนุมัติ
2.2 การอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่มาช่วยปฏิบัติ
ราชการหน้าห้อง หน. ผต.ทส.หรือ ผต.ทส.เดินทางไปราชการใน

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

๑. นายเสริมยศ
๒. นายสากล
๓. นางสาวจงจิตร์
๔. นายประลอง
๕. นายสุวัฒน์
๖. นายอดิศร
๗. นายนพพล

ไม่ได้

หมายเหตุ

คาสั่งนี้ยกเลิก
คาสั่ง 50/2560
ลว. 10 ก.พ. 2560
-ทส.ที่ ๑๗๓/๒๕5๙
ลว. ๗ เม.ย. 255๙
-ทส. ที่ 18๕/๒๕5๘
ลว. ๒๓ ก.ค. 255๘
-ทส. ที่ ๑๘๘/๒๕๕๗
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๗
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ที่

๙.

๑๐.

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ราชอาณาจักรครั้งละ ไม่เกิน 30 วัน
2.3 การอนุญาตการลาให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่มา
ช่วยปฏิบัติราชการ หน้าห้อง หน.ผต.ทส. หรือ ผต.ทส.
2.4 การอนุมัติค่าใช้จ่ายและการใช้ยานพาหนะ ในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรอันเนื่องจากการอนุมัติตาม ข้อ 1, 2
2.5 ลงนามแทน ปกท.ทส.ในการประสานงาน หรือเพื่อสั่ง
การหรือเพื่อขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนความเห็น
2.6 มอบหมายให้ผู้ตรวจ ทส.ไปตรวจราชการพื้นที่ใดเป็น
การ-เฉพาะตามความสาคัญเร่งด่วน
3. ในกรณี หน.ผต.ทส.ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผต.ทส.ที่เหลืออยู่ทาหน้าที่ตามลาดับ
๖.๑ นายสากล ฐินะกุล
๖.๒ นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
๖.๓ นางประลอง ดารงค์ไทย
๖.๔ นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
๖.๕ นายอดิศร นุชดารง
๖.๖ นายนพพล ศรีสุข
ทส. ที่ ๔๒/๒๕๖๒
การบริหารบุคคล ให้
ลว. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒
๑. นายสากลฯ ตรวจเยี่ยมงานของ สพภ.
เรื่อง มอบหมายให้
๒. นางอัษฎาพรฯ ตรวจเยี่ยมงานของ อบก.
ผต.ทส. ตรวจเยี่ยมงาน
๓. นายนพพลฯ ตรวจเยี่ยมงานของ ออป.
ขององค์การมหาชน และ
๔. นายศักดิด์ าฯ ตรวจเยี่ยมงานของ อสส.
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด ทส.
๕. นายโสภณฯ ตรวจเยีย่ มงานของ อสพ.
ทส. ที่ ๒๖/255๙
การบริหารบุคคล ยกเลิกคาสั่งดังนี้
ลว. ๑๙ ม.ค. 255๙
๑. ทส. ที่ ๓๕๕/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง ยกเลิกคาสั่ง
๒. ทส. ที่ ๓๕๖/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
๓. ทส. ที่ ๓๕๗/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘
๔. ทส. ที่ ๔๑๖/๒๕๕๘ ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘ -

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

รมว.ทส.

๑. นายสากลฯ
๒. นางอัษฎาพรฯ
๓. นายนพพลฯ
๔. นายศักดิด์ าฯ
๕. นายโสภณฯ

ปกท.ทส.

-รอง ปกท.ทส.

ไม่ได้

-

หมายเหตุ

คาสั่งนี้ยกเลิก
ทส. ที่ ๔๗๘/๒๕๖๑
ลว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
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ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ
การบริหารบุคคล
(มอบหมายให้รอง
ปกท.ทส. มีอานาจ
หน้าที่ควบคุมและ
กากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ)

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

-

ปกท.ทส.

๑๑.

ไม่มี

๑๒.

ทส. ที่ ๔๓๓/25๖๑
ลว. 4 ต.ค. 25๖๑
เรื่อง มอบหมายให้
รอง ปกท.ทส. เป็น
หน.กลุ่มภารกิจ

๑๓.

ทส ที่ ๔๓๔/๒๕๖๑
การบริหารบุคคล แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน หน.กลุ่มภารกิจ ดังนี้
ลว. ๔ ต.ค. 25๖๑
๑. ด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้
๑.๑ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รักษาราชการแทนหัวหน้า
๑.๒ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
กลุ่มภารกิจ
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
๒.๒ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม
๓.๑ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ

การบริหารบุคคล มอบหมายให้ รอง ปกท.ทส. เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ดังนี้
๑. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็น หน.กลุ่มภารกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม (คพ. และ สส.)
๒. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ เป็น หน. กลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้าในแผ่นดิน (ทน. และ ทบ.)
๓. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง เป็น หน. กลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ทช. ทธ. อส. ปม.)

ปกท.ทส.

ปกท.ทส.

การมอบอานาจ
หมายเหตุ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)
-คาสั่ง ทส. ที่
๓๕๗/๒๕๕๘
ลว. ๒๑ ต.ค. ๕๘
ยกเลิกคาสั่ง ทส. ที่
335/2558
ลว .8 ต.ค. 58
-คาสั่ง ทส. ที่
๓๓๕/๒๕๕๘
ลว. ๘ ต.ค. ๕๘
ยกเลิกคาสั่ง ทส. ที่
๑๘๘/๒๕๕๘
ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๘
๑. นายสุพจน์
ไม่ได้
-คาสั่งเกี่ยวเนื่องกัน
๒. น.ส.สุทธิลักษณ์
-คาสั่งนี้ยกเลิก
๓. นายพงศ์บุณย์
-ทส. ที่ ๓๘๖-๓๘๗/
๒๕๖๑ ลว. ๑๔ ก.ย.
๒๕๖๐
-ทส. ที่ ๑๑-๑๒/25๖๐
ลว. ๙ ม.ค. 25๖๐
- ทส. ที่ ๔๑๙-๔๒๐/๒๕5๙
ลว. ๑๗ ต.ค. 255๙
๑. นายสุพจน์
ไม่ได้
-ทส. ที่ ๒๙๐-๒๙๑/25๕๙
๒.น.ส.สุทธิลักษณ์
ลว. ๕ ก.ค. 25๕๙
๓. นายพงศ์บุณย์
- ทส.ที่ ๒๗-๒๘/๒๕๕๙
ลว. ๑๙ ม.ค. 25๕๙
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ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หมายเหตุ

๓.๒ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
๑๔.

ทส. ที่ ๕๒๑/๒๕๖๑
การบริหารบุคคล
ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายอานาจ
หน้าที่ในการสั่งและปฏิบตั ิ
ราชการแทน ปกท.ทส.

๑. มอบอานาจให้นายอดิศร นุชดารงค์ (รอง ปกท.ทส.)
๑.๑ สั่งและปฏิบตั ิราชการแทน ปกท.ทส. ในการปฏิบัตริ าชการ
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือปฏิบตั ิราชการที่ ปกท.ทส
จะถือปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ของ กกล. กยผ.
กตป. สปคร.ทส. และ ทสจ. ทุกจังหวัด หน่วยงานภายใน
(เทียบเท่ากอง) และงานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปที่มไิ ด้
มอบหมายบุคคลใดปฏิบัตริ าชการแทน
๑.๒ พิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นต่อ ปกท.ทส. เพื่อ
เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอานวยการระดับต้น
ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับ
อาวุโส ในสังกัด สป.ทส.
๑.๓ พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ และชานาญการ ประเภททั่วไประดับปฏิบตั ิงาน และ
ชานาญงาน ในสังกัด สป.ทส.
1.4 พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
สังกัด สป.ทส.
1.5 พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
สังกัด สร.
1.6 พิจารณาลงนามในบัตรประจาตัวข้าราชการประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ ชานาญการ ประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ชานาญงาน ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และ
ข้าราชการบานาญ ในสังกัด สป.ทส. และ สร.
๒. มอบอานาจให้นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (รอง ปกท.ทส.)
๒.๑ สั่งและปฏิบตั ิราชการแทน ปกท.ทส. ในการปฏิบัติ
ราชการ การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัตริ าชการที่
ปกท.ทส จะถือปฏิบัตหิ รือดาเนินการตามกฎหมาย ของ สสภ.ที่
๑-๑๖ กกบ. และศทส. รวมทั้งงานในราชการของ สผ.

ปกท.ทส.

๑. นายอดิศร
๒. นายสุพจน์
๓. น.ส.สุทธิลกั ษณ์
๔. นายพงศ์บุณย์

ไม่ได้

-คาสั่งนี้ยกเลิก
-ทส ที่ ๔๓๕/๒๕๖๑
ลว. ๔ ต.ค. ๒๕๖๑
-ทส ที่ ๑๕๘/๒๕๖๑
ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑
ทส. ที่ ๑๑๕/๒๕๖๑
ลว. ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑
ทส. ที่ ๗๗/๒๕๖๑
ลว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑
-ทส. ที่ ๔๒๒/๒๕๖๐
ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐
-ทส. ที่ 388/25๖๐
ลว. 24 ก.ย. 25๖๐
-ทส. ที่ 240/25๖๐
ลว. 22 มิ.ย. 25๖๐
-ทส. ที่ ๑๓/25๖๐
ลว. ๙ ม.ค. 25๖๐
-ทส. ๔๙๒/25๕๙
ลว. ๒๙ พ.ย. 25๕๙
- ทส. ที่ ๔๙๒/25๕๙
ลว. ๒๙ พ.ย. 25๕๙
- ทส. ๒๓๙/25๕๙
ลว. ๑ มิ.ย. 25๕๙
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ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ
๒.๒ พิจารณาความเห็นต่อ ปกท.ทส. เพื่อประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น และตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญ
การพิเศษ ของ สผ.
๓. มอบหมายให้นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ (รอง ปกท.ทส.)
สั่งและปฏิบัตริ าชการแทน ปกท.ทส. ในการปฏิบัตริ าชการ
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือปฏิบตั ิราชการที่ ปกท.ทส
จะถือปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ของ กตร. และ ศปท.
๔.มอบหมายให้นายพงศ์บณ
ุ ย์ ปองทอง (รอง ปกท.ทส.)
สั่งและปฏิบัตริ าชการแทน ปกท.ทส. ในการปฏิบัตริ าชการ
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือปฏิบตั ิราชการที่ ปกท.ทส
จะถือปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ของ กปร. และกลุ่ม
ป.ย.ป. ทส.
๕. มอบหมายให้นายอนันต์ พรหมดนตรี (ผู้ช่วย ปกท.ทส.)
สั่งและปฏิบัตริ าชการแทน ปกท.ทส. ในการปฏิบัตริ าชการ
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือปฏิบตั ิราชการที่ ปกท.ทส
จะถือปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย ของ กกม., สพบ.,
กพร.
๖. ให้เสนอ ปกท.ทส. ดังนี้
๖.๑ งานนโยบายที่สาคัญ
๖.๒ เรื่องที่ต้องเสนอรัฐมนตรี
๗. ในกรณีที่ นายอดิศร นุชดารงค์ ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการได้
ให้รอง ปกท. ทส. เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.
ตามลาดับ ดังนี้
๗.๑ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
๗.๒ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
๗.๒ นายพงศ์บณ
ุ ย์ ปองทอง
๘. ในกรณีทนี่ ายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ ให้รอง ปกท. ทส. เป็นผูส้ ั่งและปฏิบัตริ าชการแทน

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หมายเหตุ
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ที่

๑๕.

๑๖.

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ปกท.ทส. ตามลาดับ ดังนี้
๘.๑ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
๘.๒ นายพงศ์บณ
ุ ย์ ปองทอง
๘.๓ นายอดิศร นุชดารงค์
๙. ในกรณีทนี่ .ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้
ให้รอง ปกท.ทส. เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.
ตามลาดับ ดังนี้
๙.๑ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
๙.๒ นายพงศ์บณ
ุ ย์ ปองทอง
๙.๓ นายอดิศร นุชดารงค์
๑๐. ในกรณีที่ นายพงศ์บุณย์ ปองทองไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ ให้รอง ปกท.ทส. เป็นผูส้ ั่งและปฏิบัติราชการแทน ปกท.ทส.
ตามลาดับ ดังนี้
๑๐.๑ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชยั กุล
๑๐.๒ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
๑๐.๓ นายอดิศร นุชดารงค์
๑๑. สาเนาเสนอให้ ปกท.ทส. ทราบทุก ๑ เดือน
สป.ทส.ที่ 125/2559 การบริหารบุคคล 1. มอบ ผอ.สสภ. 1-16 ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ลว. 3 ก.พ. 2559 เรื่อง
พนักงานราชการทั่วไป ที่สังกัด สสภ. 1-16 ยกเว้นการลงนามใน
การมอบอานาจการ
ประกาศรับสมัคร
ดาเนินการสรรหาและ
2. มอบผู้ว่าราชการจังหวัด ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
เลือกสรรพนักงานราชการ
พนักงานราชการทั่วไป ที่สังกัด ทสจ. ยกเว้นลงนามในประกาศรับ
สมัคร
3.ผูร้ ับมอบดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ
และระเบียบของทางราชการที่เกีย่ วข้อง
4.ให้รายงานผลการดาเนินการให้ ปกท.ทส. ทราบ
สป.ทส.ที่ ๔๗๕/25๖๑ การบริหารบุคคล 1. มอบหมาย รอง ปกท.ทส. ที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลการ
ลว. ๙ เม.ย. 25๖๑ เรื่อง
ปฏิบัติราชการของ กกล. มีอานาจลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
การมอบอานาจในการ
ราชการทั่วไปของ กกม. กตน. และ กพร.

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หมายเหตุ

ปกท.ทส.

1.ผอ.สสภ. 1-16 ไม่ได้ ยกเว้น
2.ผู้ว่าราชการ
ผู้วา่ ราชการ
จังหวัด
จังหวัด

คาสั่งนี้ยกเลิก
-สป.ทส.ที่ 3๙2/2548
ลว. 14 ก.ย. 2548

ปกท.ทส.

1.รอง ปกท.ทส ที่ ไม่ได้ ยกเว้น
ได้รับมอบหมาย ผู้วา่ ราชการ
ให้กากับดูแลการ จังหวัด

-มีผลบังคับใช้ตั้งต่วันที่
๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐
-คาสั่งนี้ยกเลิก
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ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)
ปฏิบัติราชการของ
กกล.
2. ผอ.กอง/ศูนย์
ผอ.สสภ. 1-16
๓. ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ

2. มอบหมาย ผอ.กอง/ศูนย์ ที่สังกัดราชการบริหารส่วนกลางของ
สป.ทส. รวมทั้ง ผอ.สสภ. 1-16 มีอานาจลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการทั่วไปที่สังกัดแต่ละกอง/ศูนย์ และ สสภ. ที่ตน
รับผิดชอบ
3. มอบผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการทั่วไปที่สังกัด ทสจ.
4. ให้ผู้รบั มอบอานาจดังกล่าว ต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกาศ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

๑๗.

สป.ทส. ที่ ๔๗๔/๒๕๖๑ การบริหารบุคคล
ลว. ๙ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง
มอบหมายอานาจหน้าที่
ให้ปฏิบัติราชการแทน
ปกท.ทส.

มอบอานาจให้ ผอ.กกล.
๑. ลงนามรับรองในในรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่าง
ประจาปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา ทีส่ ังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
และ สสภ.
๒.ลงนามรับรองในแบบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.

ปกท.ทส.

ผอ.กกล.

๑๘.

สป.ทส. ที่ ๔๗๖/25๖๑ การบริหารบุคคล
ลว. ๙ เม.ย. 25๖๑ เรื่อง
มอบหมายอานาจหน้าที่
ให้ปฏิบัติราชการแทน
ปกท.ทส.

ปกท.ทส

ผอ.กอง/ศูนย์ ,
หน.ศปท., หน.สร.,
ผอ.กพร., ผอ.
กตน., ผอ.สสภ.

ไม่ได้

๑๙.

สป.ทส. ที่ ๙๑๐/๒๕๕๘
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน ปกท.ทส.

1. มอบให้ ผอ.กอง/ศูนย์, หน.ศปท., หน.สร., ผอ.สสภ. ผอ.กพร. ผอ.
กตน. พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการในสังกัดเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรครั้งละไม่เกิน
30 วัน
2. มอบให้ หน.ศปท., ผอ.กพร., ผอ.กตน. พิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการในสังกัดลาตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามตาราง
ท้ายคาสั่ง และกรณีเป็นการอนุญาตให้ลาคลอดบุตร ขอให้
รายงาน ปกท.ทส. ทราบด้วย
การบริหารบุคคล ๑. มอบอานาจให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการในสังกัดเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. มอบอานาจให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ

ปกท.ทส.

ผอ.สพบ.

ไม่ได้

ไม่ได้

หมายเหตุ
สป.ทส.ที่ 126/2559
ลว. 3 ก.พ. 2559
- สป.ทส.ที่ 397/2551
ลว.18 ก.ย. 2551

ยกเลิกคาสั่ง
สป.ทส. ที่ ๑๒๘/๒๕๔๖
ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๖

คาสั่งนี้ยกเลิก
-สป.ทส. ที่ ๓๑๒/๒๕๖๑
ลว. ๘ มี.ค. ๒๕๖๑ (มี
ผลตั้งแต่ ๒๕ ธ.ค. ๖๐)
-สป.ทส. ที่ ๒๐๑/๒๕๕๕
ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕
- สป.ทส.ที่ 43/2554
ลว. 31 ม.ค. 2554
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ที่

๒๐.

คาสั่งมอบอานาจ

ทส. ที่ 42/2560
ลว. ๖ ก.พ. 25๖๐
เรื่อง การมอบอานาจให้
ดาเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุ (เฉพาะพัสดุ
ปี ๒๕๓๕)

ประเภท
การมอบอานาจ
การพัสดุ

เรื่องที่มอบอานาจ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการในสังกัดตามตารางที่กาหนดไว้
ท้ายคาสั่ง
1.มอบอานาจให้ รอง ปกท.ทส. มีอานาจในการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบสั่งการ เกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 รวมทั้ง กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องทุกกรณี
2.มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจในการอนุมตั ิ ให้
ความเห็นชอบ สั่งการและดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่กาหนด
ไว้ในหมวด 2 การจัดหาทุกกรณี ยกเว้นการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่าอสังหาริมทรัพย์ การ
จาหน่าย และการลงโทษผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ ของ สสภ.๑-๑๖
และ ทสจ.ทุกจังหวัด
3. มอบอานาจให้ ผอ.สานักทุกสานัก ผอ.ศทส. ผอ.กพร.
หน.ศปท. ผอ.กกม. ผอ.กตน. ผอ.สพบ. หน.สร. ผอ.สสภ.๑-๑๖
ผอ.ทสจ. มีอานาจในการอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ การแลกเปลี่ยน
และการลงโทษผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบฯ ครั้งหนึ่งภายในวงเงิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ถ้าเกินวงเงิน ให้ สบก. เป็นผูด้ าเนินการจัดหาพัสดุ
๕. ถ้าเกินวงเงินให้ของ ทสจ.และสสภ. ให้ผู้ว่าฯ อนุมตั ิ ให้ความ
เห็นชอบสั่งการ
๖.มอบอานาจให้ผอ.สบก. เป็นผู้ดาเนินการจัดหาพัสดุแทน กตน.
ศปท. กกม. ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. มอบอานาจให้ ผอ.สบก. ควบคุมการจาหน่ายพัสดุ แทน ศปท.
กตน.
๘.มอบอานาจให้ ผอ.ส่วนบริหารงานพัสดุ สบก. มีอานาจ เฉพาะ
ของ สบก. ดังนี้
๘.1 ลงนามในหนังสือแจ้งการทาสัญญากับผู้ขาย/ผูร้ ับจ้าง/ที่

ผู้มอบอานาจ

ปกท.ทส.

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)
รอง ปกท.ทส
ไม่ได้
ผู้ว่าราชการ
ยกเว้นผู้ว่าจังหวัด
ราชการจังหวัด
ให้ ผอ.สานักทุก
สานัก ผอ.ศทส.
ผอ.กพร.
หน.ศปท. ผอ.กก
ม. ผอ.กตน. ผอ.
สพบ. หน.สร. ผอ.
สสภ.๑-๑๖ ผอ.
ทสจ. ผอ.สบก.
และ ผอ.ส่วน
บริหารงานพัสดุ
สบก.

หมายเหตุ

คาสั่งนี้ยกเลิก
-ทส. ที่ 295/2558
ลว. 30 ก.ย. 2558
-ทส. ที่ 241/2558
ลว. 24 ส.ค. 2558

11

ที่

๒๑.

คาสั่งมอบอานาจ

ทส. ที่ ๓๓๗/๒๕๖๑
ลว. ๖ ส.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอานาจให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ สาหรับ
หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ
และหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลาง สป.ทส.

ประเภท
การมอบอานาจ

การพัสดุ

เรื่องที่มอบอานาจ
ปรึกษา/ ผู้ให้เช่า
๘.2 ลงนามในหนังสือถึงธนาคาร สถาบันการเงิน
๘.3 ลงนามในหนังสือ สตง. และกรมสรรพากรเพื่อส่งสาเนาสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
๑. มอบอานาจให้ รอง ปกท.ทส. มีอานาจในการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบ สั่งการ เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง พรบ.พัสดุฯ ๒๕๖๐
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุกกรณี
๒. มอบอานาจให้ ผอ.กองทุกกอง ผอ.ศทส. ผอ.กพร. ผอ.กตน.
ผอ.สพบ. หน.ศปท. หน.สร. ผอ.สสภ.1-16 มีอานาจอนุมัติ ให้
ความเห็นชอบ สั่งการ และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับพัสดุทุกกรณี
ยกเว้นการลงโทษผู้ทิ้งงาน ครั้งหนึ่งภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท
ยกเว้น กกม. กตน. ศปท. มอบอานาจให้ ผอ.กกล. เป็นผู้มี
อานาจดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. กรณีวงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบอานาจ ให้ ผอ.กกล. เป็น
ผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเว้น กพร. ให้ผู้ช่วย ปกท.ทส. อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ สั่ง
การ และดาเนินการใดๆ เกีย่ วกับการพัสดุทุกกรณี
๔. มอบอานาจให้ ผอ.กกล. เป็นผูม้ ีอานาจในการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบ สั่งการ และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี
แทน ปยป. ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีวงเงินเกินกว่าทีไ่ ด้รับมอบอานาจ ให้ผู้ช่วย ปกท.ทส.
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ สั่งการ และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
พัสดุทุกกรณี
๕. ให้ดาเนินการตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๖. ให้ ผอ.กองทุกกอง ผอ.ศทส. ผอ.กพร. ผอ.กตน. ผอ.สพบ.
หน.ศปท. หน.สร. ผอ.สสภ.1-16 ดาเนินการเก็บ บันทึก เบิกจ่าย
พัสดุ ยืมบารุงรักษา ตรวจสอบ และจาหน่ายพัสดุทุกชนิด
ยกเว้น ศปท. ปยป. ให้ ผอ.กกล. ดาเนินการแทน

ผู้มอบอานาจ

ปกท.ทส.

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

รอง ปกท.ทส.
ผู้ช่วย ปกท.ทส.
ผอ.กองทุกกอง
ผอ.ศทส. ผอ.กพร.
ผอ.กตน. ผอ.
สพบ. หน.ศปท.
หน.สร. ผอ.สสภ.
1-16
ผอ.กกล.
ผอ.ส่วนการพัสดุ
กกล. หัหน้า
เจ้าหน้าที่

ไม่ได้

หมายเหตุ

คาสั่งนี้ยกเลิก
ทส. ที่ ๗๙/๒๕๖๑
ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
ทส. ที่ ๓๖๘/๒๕๖๐
ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๐
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ที่

๒๒.

คาสั่งมอบอานาจ

ทส. ที่ ๓๓๘/๒๕๖๑
ลว. ๖ ส.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอานาจให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ

ประเภท
การมอบอานาจ

การพัสดุ

เรื่องที่มอบอานาจ
๗. ให้ ผอ.กกล. ปฏิบัติราชการแทนในการรายงานแผนและผล
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ สตง. และผอ.กตน.
๘. ให้ ผอ.กกล. มีอานาจในการจาหน่ายพัสดุ แทน กตน.
๙. ให้ ผอ.กกล. มีอานาจดาเนินการลงนามในหนังสือถึง
กรมบัญชีกลาง แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
๑๐. ให้ ผอ.ส่วนการพัสดุ กกล. มีอานาจดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างฯ เฉพาะของกองกลาง
๑๑. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีอานาจลงนามในประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา มาตรา ๕๖(๒)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต
จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เกินวงเงิน เฉพาะของกองกลาง
๑. มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจในการอนุมตั ิ ให้
ความเห็นชอบ สั่งการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพรบ.พัสดุฯ
๒๕๖๐ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุกกรณี ยกเว้นการลงโทษผู้ทิ้ง
งานของ ทสจ. ทุกจังหวัด
๒. ให้ ผอ.ทสจ. ทุกจังหวัดมีอานาจในการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบ สั่งการ และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี
ครั้งหนึ่งภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กรณีวงเงินเกินกว่าที่ได้รับมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ สั่งการ และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการ
พัสดุทุกกรณี
๔. ให้ดาเนินการตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๕. ให้ดาเนินการเก็บ บันทึก เบิกจ่ายพัสดุ ยืมบารุงรักษา
ตรวจสอบ และจาหน่ายพัสดุทุกชนิด
๖. ให้ผอ.ทสจ. ทุกจังหวัด มีอานาจในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ภายใน
เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ดังนี้
๖.๑ ลงนามในแบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๕)
๖.๒ ลงนามรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นประกอบการขอใช้

ผู้มอบอานาจ

ปกท.ทส.

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
ผอ.ทสจ.

หมายเหตุ

ไม่ได้
คาสั่งนี้ยกเลิก
ยกเว้นผู้ว่า ทส. ที่ ๗๙/๒๕๖๑
ราชการจังหวัด ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑
สป.ทส. ที่ ๑๘๗/๒๕๕๖
ลว. ๗ มี.ค. ๒๕๕๖
สป.ทส. ที่ ๐๒๐๖/๑๗๔
ลว. ๑๓ ม.ค. ๒๕๔๖
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ที่

คาสั่งมอบอานาจ

๒๓.

สป.ทส. ที่ ๗๐๘/๒๕๖๑
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การเงิน

๒๔.

สป.ทส. ที่ ๔๐3/25๖๑
ลว. ๒๓ มี.ค. 25๖๑
เรื่อง การมอบอานาจให้
ปฏิบัติราชการแทน
ปกท.ทส.

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ที่ราชพัสดุ
๖.๓ ดาเนินการอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องจนเสร็จสิ้น
การเงิน การคลัง มอบอานาจในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
๓.๑ ให้ ผอ.กกล. มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของ กล. , ศปท.,
ป.ย.ป. ดังนี้
๑) อนุมัติเบิกเงินทุกกรณี รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือ
เงินอื่นใดที่ได้รับ
๒) อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓) อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสานัก
๓.๒ ให้ ผอ.กองทุกกอง ผอ.ศทส. ผอ.กตน. ผอ.กพร. ผอ.สพบ.
และหน.สร. ยกเว้น ผอ.กกล. มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของ
กอง/ศูนย์/กลุม่ /สถาบัน/สานักงาน ดังนี้
๑) อนุมัติเบิกเงินทุกกรณี รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือ
เงินอื่นใดที่ได้รับ
๒) อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓) อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสานัก
๓.๓ ให้ ผอ.สภภ.ที่ ๑-๑๖ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของ
สานักงาน ดังนี้
๑) อนุมัติเบิกเงินทุกกรณี รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือ
เงินอื่นใดที่ได้รับ
๒) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินทีม่ ีผู้
บริจาคให้ทางราชการ และให้รายงาน ปกท.ทส.ทราบ
๓) อนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๔) อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสานัก
การเงิน – การคลัง 1.รับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามแบบที่กรม
บัญชีกลางกาหนด
2.ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่า

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หมายเหตุ

ปกท.ทส.

ผอ.กองทุกกอง
ผอ.ศทส. ผอ.
กตน. ผอ.กพร.
ผอ.สพบ.
ผอ.ศปท. ผอ.
ป.ย.ป. และหน.
สร. ผอ.สภภ.ที่
๑-๑๖

ไม่ได้

คาสั่งนี้ยกเลิก
-สป.ทส. ที่
318/2555
ลว. 11 มิ.ย. 2555
-สป.ทส. ที่ 424/2553
ลว. 7 ต.ค. 2553
-สป.ทส. ที่ ๔๐๒/๒๕๖๑
ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑

ปกท.ทส.

ผอ.กองทุกกอง,
ผอ.ศูนย์,
หน.ศปท., หน.สร.,
ผอ.สพบ.,
ผอ.กพร.,ผอ.กตน.

ไม่ได้

คาสั่งนี้ยกเลิก
สป.ทส. ที่ ๓๙๙/๒๕๖๐
ลว. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐
สป.ทส. ที่ ๖๖๓/๒๕๕๕
ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕
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ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

บ้านของข้าราชการในสังกัด
4.รับรองการใช้สิทธิในการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการใน
สังกัด
๒๕.

สป.ทส. ที่ ๔๐๕/25๖๑
ลว. ๒๓ มี.ค. 25๖๑
เรื่อง การมอบอานาจให้
ปฏิบัติราชการแทน
ปกท.ทส.

การเงิน – การคลัง 1.ผอ.กกล.มีอานาจ
1.1 อนุมัติจา่ ยเงินยืม เพื่อปฏิบตั ิงานตามแผนงานปกติประจาปี
ภายในวงเงินฉบับละไม่เกิน 700,000 บาท สาหรับการอนุมัติ
เงินยืมที่ไม่อยู่ในแผนปกติให้ขออนุมัติ ปกท.ทส.
1.2 อนุมัตกิ ารจ่ายเงินอื่นใดที่ได้รบั ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท
2.ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง มีอานาจ
2.1 อนุมัติจา่ ยเงินยืม เพือ่ ปฏิบตั ิตามแผนงานปกติครั้งละไม่
เกิน 500,000 บาท สาหรับการอนุมัติเงินยืมทีไ่ ม่อยู่ในแผนปกติ
ให้ ปกท.ทส. เป็นผู้อนุมัติ
2.2 อนุมัติจา่ ยเงินงบประมาณและเงินอื่นใดทีไ่ ด้รับครั้งละไม่เกิน
300,000 บาท
2.3 อนุมัติการจ่ายเงินยืมจากเงินทดรองราชการ
2.4 อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๒.๕ อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
๒.๖ อนุมัติการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
(แบบ ๖๐๐๖)
๒๖. สป.ทส. ที่ ๔๐๔/25๖๑ การเงิน – การคลัง 1.มอบอานาจให้ ผอ.กกล. เป็นผูล้ งนามในหนังสือถึงบริษัท บัตร
ลว. ๒๓ มี.ค. 25๖๑
กรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ
เรื่อง การมอบอานาจให้
ที่ กค 0407.2/ว ๕๖ ลว. 30 พ.ค. 5๙ ในเรื่อง
ปฏิบัติราชการแทน
1.1 การขอมีบตั รเครดิตของข้าราชการในสังกัด
ปกท.ทส. เรื่องการใช้บัตร
1.2 การกาหนดวงเงินและระยะเวลาในการใช้บัตรเครดิต
เครดิตของราชการ
1.3 การแจ้งเปิดวงเงินบัตรเครดิต
1.4 การเรียกบัตรเครดิตคืนจากผู้ถือบัตรที่ออกจากราชการ
หรือโอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือส่วนราชการที่เป็น

หมายเหตุ
- สป.ทส.ที่ 132/2547
ลว. 30 เม.ย. 2547

ปกท.ทส.

ผอ.กกล.
ผอ.ส่วนบริหาร
งานคลัง

ไม่ได้

คาสั่งนี้ยกเลิก
สป.ทส. ที่ ๙๖๙/๒๕๕๕
ลว. ๖ พ.ย. ๒๕๕๕
- สป.ทส.ที่ 207/2555
ลว. 26 เม.ย. 2555

ปกท.ทส.

ผอ.กองทุกกอง,
ผอ.ศทส.,
หน.สร.,
หน.ศปท.,
ผอ.กพร.,
ผอ.กตน.,
ผอ.กกล.,
ผอ.สพบ.

ไม่ได้

คาสังนี้ยกเลิก
สป.ทส.ที๑่ ๒๐๙/๒๕๕๙
ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙
- สป.ทส. ที่
970/2555
ลว. 6 พ.ย. 2555

15

ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หน่วยเบิกจ่ายแห่งใหม่ในสังกัดเดิม และแจ้งสถาบันผู้ออกบัตร
หรือตัวแทนทราบเพื่อยกเลิก
2.มอบอานาจให้
ผอ.กองทุกกอง, ผอ.ศทส., หน. สร., หน. ศปท., ผอ.กพร.,
ผอ.กตน., ผอ.สพบ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2.1 การยกเว้นไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการปฏิบัติงาน
2.2 การอนุมตั ิเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีรา้ นค้า/สถานบริการ เรียก
เก็บเพิ่มเนื่องในการใช้บัตร
๒๗. สป.ทส. ที่ ๘๖๑/๒๕๖๑ การเงิน-การคลัง 1.สิทธิการใช้บัตร P
ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑
1.1 บัตร P1 (อนุมัติรายการขอเบิกขั้นที่ ๑)
เรื่อง มอบหมายผู้มสี ิทธิ
1.2 บัตร P2 (อนุมัติรายการขอเบิกขั้นที่ ๒)
ถือบัตรและกาหนดสิทธิ
2.สิทธิการใช้บัตร A๑, A๒, A๓ (ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบัญชี ฝ่าย
การใช้ (GFIS Smart
การเงิน) ใช้บัตร B (ฝ่ายพัสดุ)
Card) รหัสผู้ใช้ (User
- โดยผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดงั นี้
Name) และรหัสผ่าน
1.ลงทะเบียนในการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ทุกครั้ง
(Password) เพื่อใช้งานใน
2.เก็บรักษาบัตรกาหนดสิทธิการใช้, รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ระบบ GFMIS ของ
ด้วยความระมัดระวังในที่ปลอดภัย และเป็นความลับ
สป.ทส.
3.ปฏิบัติงานในระบบให้ ถูกต้องครบถ้วนตรงกับเอกสาร
4.จัดพิมพ์รายงานจากระบบเพือ่ เป็นหลักฐานในการเข้า
ปฏิบัติงาน
5.ทุกสิ้นวันทาการถัดไปให้ผไู้ ด้รบั มอบหมายดาเนินการเรียก
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงินกับข้อมูลการขอเบิกเงินส่วน
ราชการ
6.ทุกสิ้นวันทาการถัดไปให้ผไู้ ด้รบั มอบหมายดาเนินการเรียกเงิน
สดคงเหลือประจาวัน
7.ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ตั้งเครื่องอย่างสม่าเสมอ
8.ให้ ผอ.กกล. มีอานาจลงนามในหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินการ
คลังถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ ปกท.ทส. ทราบ

ผู้มอบอานาจ

ปกท.ทส.

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

ผอ.กกล. และ
1. สิทธิการใช้บัตร P
1.1 บัตร P1
น.ส.ปรีญาพร ,
นางศตายุฯ
1.2 บัตร P2
นางบงกชฯ ,
นางวรรณาฯ
2. สิทธิการใช้บัตร
A๑, A๒, A๓
2.1 ฝ่ายงบประมาณ
น.ส.มยุรี ,
นางกมลวรรณ,
น.ส.กมลรัตน์ฯ
2.2 ฝ่ายบัญชี
น.ส.จันทนา ,
น.ส.นิตยา ,
น.ส.ศิริภร
2.3 ฝ่ายการเงิน
นางนิภาพร ,
นางเปรมฤดี,

ไม่ได้

หมายเหตุ

คาสั่งนี้ยกเลิก
สป.ทส. ๑๓๔๔/๒๕๖๐
ลว. ๗ พ.ย. ๒๕๖๐
สป.ทส. ๔๐๑/๒๕๖๑
ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
-สป.ทส. ที่ ๒๑๖/255๙
ลว. ๒๙ ก.พ. 255๙
- สป.ทส.ที7่ 26/2558
ลว. 1 ก.ย. 2558
-สป.ทส. ที่ 726/2558
ลว. 1 ก.ย. 2558
- สป.ทส.ที3่ 70/2557
ลว. 14 พ.ค. 2557
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ประเภท
การมอบอานาจ

ที่

คาสั่งมอบอานาจ

๒๘.

สป.ทส. ที่ 706/2558
ลว. 27 ส.ค. 2558
เรื่อง มอบหมายให้ลงนาม
ในหนังสือประทับตรา

๒๙.

สป.ทส. ที่ ๔๐๗/๒๕๕๓ การบริหารบุคคล มอบอานาจให้ลงนามในหนังสือส่งตัวข้าราชการ และ
ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๓ เรื่อง
ลูกจ้างประจาในสังกัดไปรายงานตัวตามที่ สป.ทส. ได้มีคาสั่ง หรือ
มอบอานาจให้ปฏิบัติ
หนังสือสั่งการไว้แล้ว
ราชการแทน ปกท.ทส.

กฎหมาย

เรื่องที่มอบอานาจ

มอบให้ลงนามในหนังสือประทับตราแทน ปกท.ทส.

ผู้มอบอานาจ

ปกท.ทส.

ปกท.ทส.

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)
น.ส.วิลาสิน,ี
น.ส.อมรรัตน์ ,
นางปรารถนา
3. ฝ่ายพัสดุใช้บัตร B
3.1 ด้านพัสดุ
3.1 นางนารีรัตน์ ,
นางเบญญาภา,
น.ส.ชนัญชิดา,
น.ส.วิภัทรพร,
น.ส.วงศ์ทอง,
นายคึกฤทธิ์
3.2 ฝ่ายงบประมาณ
น.ส. มยุรี,
นางกมลวรรณ,
น.ส.กมลรัตน์
3.3 ฝ่ายบัญชี
น.ส.จันทนา,
น.ส.นิตยา
ผอ.กกม, ผอ.กตน.
ไม่ได้
ผอ.กพร.

ผอ.สานักทุกสานัก
(ยกเว้น ทสจ.),
ผอ.ศทส., ผอ.กตน.
(ระดับกระทรวง,
ระดับกรม),
ผอ.กพร.

ไม่ได้

หมายเหตุ

คาสั่งนี้ยกเลิกคาสั่ง สป.ทส.ที่ ๓๖/25๔๖
ลว. ๑๔ มี.ค. 25๔๖
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ที่
๓๐.

๓๑.

๓๒.

ประเภท
การมอบอานาจ
เรื
อ
่
งที
ม
่
อบอ
านาจ
ผู
ม
้
อบอ
านาจ
การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)
สป.ทส. ที่ ๖๗๔/๒๕๕๘ การเงิน การคลัง มอบอานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมตั ิ ในการบริหาร
ปกท.ทส. ผู้ว่าราชการ
ได้
ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘ เรื่อง งบประมาณ ทสจ. เกีย่ วกับการเงิน การคลัง และงบประมาณ โดยให้กระทา
จังหวัด
มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
จังหวัดปฏิบัตริ าชการแทน
๑. บริหารงบประมาณ
ปกท.ทส.
๒. การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
๓. อนุมัติโครงการหรือหลักสูตร อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและการจัดงาน และอนุมัติการจัดประชุม
ภายในประเทศ
๔. อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่
ดาเนินการสอบ
๕. อนุมัตเิ บิกจ่ายเงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินทีม่ ีผู้บริจาคให้
ทางราชการ
๗. อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๘. อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้โทรศัพท์
พื้นฐานของทางราชการ รวมถึงอนุมัติให้ใช้โทรศัพท์ประจา
สถานที่ราชการเพื่อโทรทางไกล
๙. อนุมัติการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณประเภทต่างๆ
สป.ทส. ที่ ๓๐๘/๒๕๕๙ การเงิน-การคลัง มอบอานาจให้เป็นผูล้ งนามเพื่อทราบในสมุดรายงานเงินคงเหลือ
ปกท.ทส.
ผอ.สบก.
ไม่ได้
ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง
ประจาวัน
มอบอานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน ปกท.ทส.
คาสั่งมอบอานาจ

สป.ทส. ที่ ๒๙๒/๒๕๖๑
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอานาจ
หน้าที่ให้ปฏิบัติราชการ

การพัสดุ

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มอี านาจในการอนุมัติ ให้ความ
เห็นชอบ สั่งการ และดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน ต่อ
ทะเบียน โอนทะเบียนรถราชการทุกชนิดและดาเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข

ปกท.ทส.

ผอ.กองทุกกอง
ไม่ได้
ผอ.ศสท. ผอ.กพร. ยกเว้นผู้ว่า
ผอ.สพบ. ผอ.
ราชการจังหวัด
สสภ. ที่ ๑-๑๖

หมายเหตุ
คาสั่งนี้ยกเลิกหนังสือ
มอบอานาจ ลว. ๒๒
พ.ค. 25๕๑ และคาสั่ง
สป.ทส. ที่ ๑๗๘/๒๕๕๔
ลว. ๒๘ เม.ย. 25๕๔
รวมทั้งหนังสือมอบ
อานาจอื่นๆ ที่มอบ
อานาจให้ ทสจ.
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง
งบประมาณ ทีม่ ผี ลบังคับ
ก่อนคาสั่งนี้ทุกฉบับ

คาสั่งนี้ยกเลิกคาสั่ง
สป.ทส. ที่ ๕๗/๒๕๔๗
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๔๗

คาสั่งนี้ยกเลิก
สป.ทส. ที่ ๒๖๕/๒๕๔๖
ลว. ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖
สป.ทส. ที่ ๔๘๑/๒๕๔๙
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แทน ปกท.ทส.

๓๓.

ทส. ที่ ๐๒๐๑.๔/ว ๑๒๕๑
ลว. ๙ เม.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง
ให้กาหนดชื่อตาแหน่งใน
ทางการบริหารงานของ
หน่วยงานในสังกัด สป.ทส.

การบริหาร
บุคคล

๓๔.

ทส. ที่ ๖๐/๒๕๕๙
ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๕๙ เรื่อง
การมอบอานาจในการ
ลงนามในสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ
สป.ทส. ที่ ๒๐๖/๒๕๕๙
ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
เรื่อง มอบหมายหน้าที่
และแต่งตั้งนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ

การบริหาร
บุคคล

สารบรรณ

๓๕.

๓๖.

เรื่องที่มอบอานาจ
เพิ่มเติม และพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของ ทสจ.ทุกจังหวัด
๒. ให้ ผอ.กองทุกกอง ผอ.ศสท. ผอ.กพร. ผอ.สพบ. ผอ.สสภ. ที่
๑-๑๖ เป็นผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิ ให้ความเห็นชอบ สั่งการ และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียน ต่อทะเบียน โอนทะเบียนรถ
ราชการทุกชนิดและดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม และพ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มอบอานาจให้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการผู้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม ให้ทาหน้าที่ผู้อานวยการส่วน เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง
สป.ทส. ที่ ๓๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ และที่ ๓๘๗/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
หมายเหตุ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)
ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๙
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ปกท.ทส.

ผู้อานวยการกลุ่ม,
ผู้อานวยการกอง/
ศูนย์/สานัก

ไม่ได้

เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปที่สังกัด
สานักงานรัฐมนตรี ทส.

ปกท.ทส.

หน.สร.

ไม่ได้

มอบหมายหน้าทีร่ ับผิดชอบในการกาหนดชั้นความลับ และการแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ

ปกท.ทส.

รอง ปกท.ทส.
หน.ผู้ตรวจ ทส.
ผู้ตรวจ ทส.
ผอ.สานัก/ศูนย์
ผอ. กลุ่ม

ไม่ได้

ปกท.ทส.

ผอ.กกล.

ไม่ได้

สป.ทส. ที่ ๔๐๖/๒๕๖๑ การเงิน-การคลัง มอบอานาจให้ ผอ.กกล. เป็นผูล้ งลายมือชื่อในแบบใบแจ้งการเบิก
ลว. ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง
จ่ายเงินงบประมาณแทนกัน และแบบใบแจ้งการโอนกลับเงิน

หนังสือเวียนนี้ยกเลิก
นส. ที่ ทส ๐๒๐๑.๔/
ว ๙๖๐ ลว. ๒๗ มี.ค.
๒๕๕๕
นส. ที่ ทส ๐๒๐๑.๔/
ว ๓๒๕๙ ลว. ๒๕ ส.ค.
๒๕๖๐
คาสั่งนี้ยกเลิก คาสั่ง
สป.ทส. ที่ ๓๙๗/๒๕๕๑
ลว. ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๑

คาสั่งนี้ยกเลิก
สป.ทส. ๔๕๖/๒๕๕๓
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มอบอานาจลงนามในแบบ
ใบแจ้งการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทนกัน และ
แบบใบแจ้งการโอนเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

งบประมาณเบิกแทนกัน

๓๗.

ทส. ที่ ๑๘๖/๒๕๖๑
ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอานาจของ
รมว.ทส. ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิม่ เติม

กฎหมาย

๓๘.

ทส. ที่ ๒๙๓/๒๕๕๑
ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๑
เรื่อง มอบอานาจการ
อนุญาตการลาตาม
ระเบียบว่าด้วยการลา
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้อธิบดีและ
เลขาธิการฯ เป็นผู้อนุญาต
แทน ปกท.ทส.

การบริหาร
บุคคล

๓๙.

ทส. ที่ ๓๐๙/๒๕๖๑
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง ยกเลิกคาสั่ง ทส.

๑. มอบอานาจให้ ปกท.ทส. ปฏิบัติราชการแทน รมว.ทส. ใน
การดาเนินการทางปกครองตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การพิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง การพิจารณาการขอให้พิจารณาใหม่
และการพิจารณาอุทธรณ์การบังคับทางปกครอง ที่เป็นอานาจ
รมว.ทส. ทั้งนี้ ในกรณีที่มไิ ด้กาหนดเป็นอานาจ รมว.ทส. ไว้เป็น
การเฉพาะ
๒. นาเสนอ รมว.ทส. เพื่อทราบต่อไป
มอบอานาจให้อธิบดีทุกกรม และ ลสผ. เป็นผูม้ ีอานาจพิจารณา
อนุญาตการลาให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในสังกัด
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

การเงิน การคลัง มอบหมายอานาจหน้าที่ให้อฺธิบดีกรมทุกกรมและเลขาธิการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการจัดประชุม
ภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มี
ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างประเทศ
ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ

หมายเหตุ
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๓

รมว.ทส.

ปกท.ทส.

ไม่ได้

ปกท.ทส.

อธิบดีทุกกรม
ลสผ.

ไม่ได้

ปกท.ทส.

อธิบดีทุกกรม
ลสผ.

ไมได้

คาสั่งนี้ยกเลิก
ทส. ที่ ๒๔๗/๒๕๕๘
ลว. ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘

คาสั่งนี้ยกเลิก
ทส. ที่ ๒๙๐/๒๕๖๑
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
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๔๐.

ทส. ที่ ๓๐๓/๒๕๖๑
การเงิน การคลัง
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบตั ิ
ราชการแทน ปกท.ทส.

๔๑.

ทส. ที่ ๓๐๔/๒๕๖๑
การเงิน การคลัง
ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบตั ิ
ราชการแทน ปกท.ทส.

๔๒.

ทส. ที่ ๓๑๖/๒๕๖๑
การเงิน การคลัง
ลว. ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบตั ิ
ราชการแทน ปกท.ทส.

๔๓.

ทส. ที่ ๓๕๘/๒๕๖๑
การเงิน การคลัง
ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบตั ิ
ราชการแทน ปกท.ทส.

เรื่องที่มอบอานาจ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการจัด
ประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มี
ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างประเทศ
ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการจัด
ประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มี
ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างประเทศ
ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการจัด
ประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มี
ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างประเทศ
ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทีห่ น่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ
มอบหมายอานาจหน้าที่ให้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติการจัด
ประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มี
ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่างประเทศ
ทบวง กรมหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้าน
ทรัพยากรน้า
ในแผ่นดิน

อทน.
อทบ.

ไมได้

หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

อทช.
อทธ.
ออส.
อปม.

ไมได้

หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้าน
สิ่งแวดล้อม

อคพ.
อสส.

ไมได้

ปกท.ทส.

ลสผ.

ไมได้

หมายเหตุ

21

ที่

๔๔.

๔๕.

๔๖.

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

ทส. ที่ ๒๔๙/๒๕๕๕
การบริหาร
ลว. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕
บุคคล
เรื่อง มอบอานาจการ
พิจารณาอนุญาตให้ลา
อุปสมบท หรือการลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์
สป.ทส. ที่ ๗๐๙/๒๕๖๑ การเงินการคลัง
ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในกิจกรรม
และโครงการต่างๆ

สป.ทส. ที่ ๖๘๖/๒๕๖๐
ลว. ๓ ก.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอานาจให้
อนุญาตขับรถยนต์อีก
หน้าที่หนึ่ง

การพัสดุ

เรื่องที่มอบอานาจ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ
มอบอานาจให้อธิบดีกรม และเลขาธิการสานักงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ลา
อุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

ปกท.ทส.

อธิบดีกรมทุกกรม
ลสผ.

ไมได้

๑. ให้ ผอ.กองทุกกอง ผอ.ศทส. ผอ.สภภ.ที่ ๑-๑๖ ผอ.กตน.
ผอ.กพร. และ ผอ.สพบ. มีอานาจปฏิบัติราชการแทน ในการสั่ง
การ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิบัตริ าชการที่ ปกท.ทส.
จะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในกิจกรรมและ
โครงการนั้นๆ
๒. ให้ผู้รบั มอบอานาจ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทส.
และหน่วยงานภายนอก
๓. ให้ผู้รบั มอบอานาจควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้อยูภ่ ายใน
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ
๔. ดาเนินงานตามกรอบภารกิจ อานาจหน้าที่ และนโยบายของ
สป.ทส. รวมทั้งนโยบายของ ทส.

ปกท.ทส.

ผอ.กองทุกกอง
ผอ.ศทส. ผอ.
สสภ.ที่ ๑-๑๖ ผอ.
กตน. ผอ.กพร.
และ ผอ.สพบ.

ไม่ได้

๑. มอบอานาจให้ รอง ปกท.ทส. หรือผู้ช่วย ปกท.ทส. (กากับ
ดูแลสานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานทีข่ ึ้นตรง ฯลฯ) มีอานาจในการ
พิจารณาอนุญาตในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของรถยนต์ที่เป็น
สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ ปกท.ทส. ต้องการให้
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ซึ่งมิได้มีหน้าที่ขับ
รถยนต์โดยตรง ให้ปฏิบัติหน้าที่ขบั รถยนต์ราชการอีกหน้าที่หนึ่ง
ของสานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานขึ้นตรง ยกเว้น ทสจ.
๒. มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจในการพิจารณา

ปกท.ทส.

รอง ปกท.ทส.
ผู้ช่วย ปกท.ทส.
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ไม่ได้
ยกเว้นผู้ว่า
ราชการจังหวัด

หมายเหตุ

22

ที่

คาสั่งมอบอานาจ

๔๗.

สป.ทส. ที่ ๕๔๐/๒๕๖๑
ลว. ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง มอบอานาจการ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล ค่า
การศึกษาของบุตร และ
ค่าเช่าบ้าน

๔๘.

สป.ทส. ที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๑
ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอานาจด้าน
การบริหารงานบุคคล

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

อนุญาตในกรณีที่ ผอ.ทสจ.ทุกจังหวัด ต้องการให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ซึง่ มิได้มีหน้าที่ขับรถยนต์โดยตรง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการอีกหน้าที่หนึ่ง ของ ทสจ.
๓. ให้รอง ปกท.ทส. หรือผู้ช่วย ปกท.ทส. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ควบคุม กากับข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการฯ
ระเบียบสานักนายกฯ ว่าด้วยการอนุมัติเดินทางไปราชการฯ และ
ระเบียบ สป.ทส. ว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบารุง
รถส่วนกลางฯ
การเงิน การคลัง มอบอานาจให้ ผอ.สสภ. ที่ ๑-๑๖ ดังนี้
๑. การอนุมตั ิให้เบิกค่าเช่าบ้านในแบบ ๖๐๐๕
๒. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านในแบบ ๖๐๐๖
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
๔. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
๕. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
๖. กรณี ผอ.สสภ. ใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการและค่าเช่าบ้านสาหรับ
ตนเอง ให้ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สสภ. ในขณะนั้น เป็นผู้อนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และค่าเช่าบ้านให้กับ ผอ.สสภ.
การบริหาร
บุคคล

มอบผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
๑. มอบให้มีอานาจในการอนุมัติการสั่งจ้าง เลิกจ้าง หรือให้
ลาออก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และรายวัน ใน ทสจ.
๒. มอบให้มีอานาจในการแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม ให้ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการส่วน ใน ทสจ.

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

ปกท.ทส.

ผอ.สสภ ๑-๑๖

ไม่ได้

ปกท.ทส.

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ได้

หมายเหตุ

มีผลตั้งแต่ 13 ก.ย.
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
คาสั่งนี้ยกเลิก
- สป.ทส. ที่ ๒๐๙/
๒๕๔๗ ลว. ๒๓ ก.ค.
๒๕๔๗
- สป.ทส. ที่ ๕๒/๒๕๔๖
ลว. ๙ เม.ย. ๒๕๔๖
-ข้อ ๓ และข้อ ๔ ใน

23

ที่

คาสั่งมอบอานาจ

ประเภท
การมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

การมอบอานาจ
ผู้รับมอบอานาจ อานาจต่อ(ช่วง)

หมายเหตุ
นส. ที่ ทส ๐๒๐๑.๔/
ว ๑๒๕๒ ลว. ๙ เม.ย.
๒๕๖๑
-นส. ที่ ทส ๐๒๐๑.๔/
ว ๙๕๙ ลว. ๒๗ มี.ค.
๒๕๕๕
-นส. ที่ ทส ๐๒๐๑.๔/
ว ๓๒๖๐ ลว. ๒๕ ส.ค.
๒๕๖๐

๔๙.

สป.ทส. ที่ ๔๑๖/๒๕๕๐
ลว. ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๐
เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

การบริหาร
บุคคล

๕๐.

สป.ทส. ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑
ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๕๑
เรื่อง มอบอานาจด้านการ
บริหารงานบุคคลระดับ ๗
ลงมา ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา)

การบริหาร
บุคคล

มอบผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
๑. กรณีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่
อาจปฏิบัตริ าชการได้ ให้แต่งตั้งข้าราชการในสังกัด สป.ทส. เป็น
ผู้รักษาราชการแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรา ๔๗ แห่งพรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ
๒. กรณีไม่มีผดู้ ารงตาแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด สป.ทส.
ที่เหมาะสมเป็นผู้รักษาราชการแทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามมาตรา ๔๗ แห่ง พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ จนกว่า สป.ทส. จะแต่งตั้งผู้ไปดารงตาแหน่ง ทสจ.
มอบผู้ว่าราชการจังหวัด (เฉพาะพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ปฏิบัตริ าชการแทนด้านการบริหารงาน
บุคลระดับ ๗ ลงมา รายละเอียดปรากฏตามประกาศ สป.ทส.
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง (เฉพาะพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดภาคใต้ นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา) ฉบับลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๑

ปกท.ทส.

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ได้

ปกท.ทส.

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ได้

