ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บัญชีการมอบอานาจ)
ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย .
ประจาเดือน เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึง เดือน กันยายน
พ.ศ. 2561
ที่

ประเภทการมอบ
อานาจ

คาสั่ง

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจต่อ

กฎหมายที่ใช้
ในการออกคาสั่ง

วันที่คาสั่งมีผล
ใช้บังคับ

หมายเหตุ

1. - การอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ
และจัดประชุม
หน่วยงานเดียวกัน
- การพิจารณาหรือ
อนุญาตการลา

สป.ทส. ที่
312/2561
ลว. 8 มี.ค. 61

มอบอานาจให้ปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับ
การเงิน

ปกท.ทส.

ผอ.กกม.

-

-

8 มี.ค. 61

115 ครั้ง

2. การปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการเงิน
- อนุมัติเบิกจ่าย
- อนุมัติให้
ปฏิบัติงานนอก
เวลา
- เบิกค่าเดินทางไป
ราชการ

สป.ทส. ที่
708/2561
ลว. 4 มิ.ย. 61

มอบอานาจให้ปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับ
การเงิน

ปกท.ทส.

ผอ.กกม.

-

-

4 มิ.ย. 61

62 ครั้ง

ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บัญชีการมอบอานาจ)
ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย .
ประจาเดือน เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึง เดือน กันยายน
พ.ศ. 2561
ที่

ประเภทการมอบ
อานาจ

คาสั่ง

เรื่องที่มอบอานาจ

3. - รับรองสิทธิรับ
สป.ทส. ที่
มอบอานาจให้ปฏิบัติ
เงินค่า
403/2561
ราชการแทน
รักษาพยาบาล
ลว. 23 มี.ค. 61
ปกท.ทส.
- ออกหนังสือ
รับรองการมีสิทธิ
รับเงินค่า
รักษาพยาบาล
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงการ
ขอรับเงินค่าเช่า
บ้าน
- รับรองการใช้
สิทธิในการขอรับ
เงินค่าเช่าบ้าน

ผู้มอบอานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจต่อ

กฎหมายที่ใช้
ในการออกคาสั่ง

วันที่คาสั่งมีผล
ใช้บังคับ

หมายเหตุ

ปกท.ทส.

ผอ.กกม.

-

-

23 มี.ค. 61

3 ครั้ง

ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บัญชีการมอบอานาจ)
ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย .
ประจาเดือน เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึง เดือน กันยายน
พ.ศ. 2561
ที่

ประเภทการมอบ
อานาจ

คาสั่ง

ผู้มอบอานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจต่อ

กฎหมายที่ใช้
ในการออกคาสั่ง

วันที่คาสั่งมีผล
ใช้บังคับ

หมายเหตุ

4. พิจารณาอนุมัติ
สป.ทส. ที่
มอบอานาจให้ปฏิบัติ
- การยกเว้นไม่ต้อง
404/2561
ราชการแทน
ใช้บัตรเครดิตใน
ลว. 23 มี.ค. 61 ปกท.ทส. เรื่องการ
การปฏิบัติงาน
ใช้บตั รเครดิต
- การอนุมัติให้
ราชการ
เบิกจ่ายในส่วนที่
ร้านค้า/สถาน
บริการเรียกเก็บ
เพิ่ม

ปกท.ทส.

ผอ.กกม.

-

-

23 มี.ค. 61

1 ครั้ง

5. ดาเนินกิจกรรม
โครงการต่างๆ

ปกท.ทส.

ผอ.กกม.

-

-

4 มิ.ย. 61

1 ครั้ง

สป.ทส. ที่
709/2561
ลว. 4 มิ.ย. 61

เรื่องที่มอบอานาจ

มอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานใน
กิจกรรมและ
โครงการต่างๆ

ตารางแสดงผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (บัญชีการมอบอานาจ)
ชื่อหน่วยงาน กองกฎหมาย .
ประจาเดือน เมษายน
พ.ศ. 2561 ถึง เดือน กันยายน
พ.ศ. 2561
ที่

ประเภทการมอบ
อานาจ

6. - ดาเนินการอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ
สั่งการ และ
ดาเนินการใดๆ ทุก
กรณี ยกเว้น การ
ลงโทษผู้ทิ้งงาน
และดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- ดาเนินการเก็บ
การบันทึก การ
เบิกจ่ายพัสดุ การ
ยืม การบารุงรักษา
การตรวจสอบ
และการจาหน่าย

คาสั่ง

เรื่องที่มอบอานาจ

ผู้มอบอานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจ

ผู้รับมอบ
อานาจต่อ

กฎหมายที่ใช้
ในการออกคาสั่ง

วันที่คาสั่งมีผล
ใช้บังคับ

หมายเหตุ

สป.ทส. ที่
337/2561
ลว. 6 ส.ค. 61

มอบอานาจให้
ดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
สาหรับหน่วยงาน
ตามกลุ่มภารกิจ
และหน่วยงาน
ราชการบริหาร
ส่วนกลาง สป.ทส.

ปกท.ทส.

ผอ.กกม.

-

-

6 ส.ค. 61

2 ครั้ง

