


 
ภาคผนวก 1 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที ่9/๒๕63 ลงวันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------- 

   นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ให ้ปฏ ิบ ัต ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
   1. การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ การอ านวยการ การประสานงาน                  
การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืน ในราชการ
ประจ าและทั่วไป และไม่ใช่เรื่องทางนโยบายของส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ประกอบด้วย กองการเจ้าหน้าที่ สถาบันด ารงราชานุภาพ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งการอนุมัติให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินทางไปราชการในประเทศ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ 
พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุมัติได้เฉพาะในกรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับการสั่งการให้ปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว 
   2. การอ านวยการ การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม      
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับราชการทั้งปวงของกลุ่มภารกิจ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย 
   3. การอ านวยการ การสั่ง การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม
การด าเนินงานในภารกิจที่ปลัดกระทรวงได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ                       
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ งานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
   4. การเชิญประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน และการลงนาม    
ในหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย รวมทั้งการประสานราชการ         
การติดตามงานนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวง (กรณีไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ) 
   5. งานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

   ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเรื่องส าคัญที่สมควรน าเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ โดยในกรณีที่ ไม่ เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ เสน อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ แล้วรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบในโอกาสแรก 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก 2 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที ่9/๒๕63 ลงวันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------- 

   นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทย ในงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
   1. การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ การอ านวยการ การประสานงาน                  
การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืน ในราชการ
ประจ าและทั่วไป และไม่ใช่เรื่องทางนโยบายของส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ประกอบด้วย กองกลาง ส านักนโยบายและแผน (เฉพาะกลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชด าริ)
และศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย (ศข.จอส.มท.) รวมทั้งการอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างทุกประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินทางไปราชการในประเทศตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้ เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุมัติได้เฉพาะในกรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับการสั่งการให้ปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว 
   2. การอ านวยการ การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม      
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับราชการทั้งปวงของกลุ่มภารกิจ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย 
   3. การอ านวยการ การสั่ง การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม
การด าเนินงานในภารกิจที่ปลัดกระทรวงได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ                       
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ งานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
   4. การเชิญประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน และการลงนาม    
ในหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย รวมทั้งการประสานราชการ         
การติดตามงานนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวง (กรณีไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ) 
   5. งานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

   ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเรื่องส าคัญที่สมควรน าเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ โดยในกรณีที่ ไม่ เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ เสน อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ แล้วรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบในโอกาสแรก 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก 3 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที ่9/๒๕63 ลงวันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------- 

   นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
   1. การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ การอ านวยการ การประสานงาน                  
การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืน ในราชการ
ประจ าและทั่วไป และไม่ใช่เรื่องทางนโยบายของส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ประกอบด้วย กองสารนิ เทศ ส านั กตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  ส านักนโยบายและแผน  
(ยกเว้น กลุ่มงานกิจการพิเศษ และกลุ่มงานประสานการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริ) ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการอนุมัติให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินทางไปราชการในประเทศตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้ เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุมัติได้เฉพาะในกรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับการสั่งการให้ปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว 
   2. การอ านวยการ การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม      
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับราชการทั้งปวงของกลุ่มภารกิจ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย 
   3. การอ านวยการ การสั่ง การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม
การด าเนินงานตลาดประชารัฐ รวมทั้งภารกิจที่ปลัดกระทรวงได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย และภารกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ งานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
   4. การเชิญประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน และการลงนาม    
ในหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย รวมทั้งการประสานราชการ         
การติดตามงานนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวง (กรณีไม่มี
ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ) 
   5. งานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

   ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเรื่องส าคัญที่สมควรน าเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ โดยในกรณีที่ ไม่ เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ เสน อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ แล้วรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบในโอกาสแรก 

------------------------------------------------------ 
 

 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 4 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที ่9/๒๕63 ลงวันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------- 

   นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวง
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
   1. การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ การอ านวยการ การประสานงาน                  
การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืน ในราชการ
ประจ าและทั่วไป และไม่ใช่เรื่องทางนโยบายของส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ประกอบด้วย กองการต่างประเทศ ส านักกฎหมาย ส านักนโยบายและแผน (เฉพาะกลุ่มงานกิจการพิเศษ)  
ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการอนุมัติให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินทางไปราชการในประเทศตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้ เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุมัติได้เฉพาะในกรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
หรือไดร้ับมอบหมายหรือได้รับการสั่งการให้ปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว 
   2. การอ านวยการ การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม                 
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับราชการทั้งปวงของกลุ่มภารกิจ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย 
   3. การอ านวยการ การสั่ง การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม
การด าเนินงานในภารกิจที่ปลัดกระทรวงได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ                       
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ งานการขับเคลื่อนและเร่งรั ดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
   4. การเชิญประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน และการลงนาม                  
ในหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย รวมทั้งการประสานราชการ                         
การติดตามงานนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวง                
(กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้) 
   5. งานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

   ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเรื่องส าคัญที่สมควรน าเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ โดยในกรณีที่ ไม่ เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ เสน อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ แล้วรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบในโอกาสแรก 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
 



 
ภาคผนวก 5 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที ่9/๒๕63 ลงวันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------- 

   นางวิภา ธูสรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ช่วยราชการส านักงานปลัดกระทรวง 
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
   1. การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ การอ านวยการ การประสานงาน                  
การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือด าเนินการอ่ืน ในราชการ
ประจ าและทั่วไป และไม่ใช่เรื่องทางนโยบายของส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส านักนโยบายและแผน  
(เฉพาะงานด้านการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น) รวมทั้งการอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างทุกประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินทางไปราชการในประเทศตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยอนุมัติได้เฉพาะในกรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือได้รับมอบหมาย หรือได้รับการ  
สั่งการให้ปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว 
   2. การอ านวยการ การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม                 
การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับราชการทั้งปวงของกลุ่มภารกิจ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยมอบหมาย 
   3. การอ านวยการ การสั่ง การประสานงาน การกลั่นกรอง การตรวจสอบ เร่งรัด และติดตาม
การด าเนินงานในภารกิจที่ปลัดกระทรวงได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย และภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ                       
ของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ งานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  
   4. การเชิญประชุมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน และการลงนาม                  
ในหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน ในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องนโยบาย รวมทั้งการประสานราชการ                         
การติดตามงานนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และส านักงานปลัดกระทรวง                
(กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้) 
   5. งานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

   ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเรื่องส าคัญที่สมควรน าเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ โดยในกรณีที่ ไม่ เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ เสน อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ด าเนินการตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ แล้วรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทราบในโอกาสแรก 

------------------------------------------------------ 
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