
 ผนวก  ก.  
 

การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
จังหวัด และปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ในการก ากับดูแลการบริหารราชการ การสั่ง การพิจารณา  

และการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 และภาคเอกชน ตามกลุ่มภารกิจ และพื้นที่อ าเภอ 

(แนบท้ายค าสั่งจังหวัดนครนายก ที่              /2566 ลงวันที่        มกราคม 2566) 
1. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของจังหวัด มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบ

การบูรณาการ ประสานงาน การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต และก ากับดูแล แก้ไขปัญหาการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ดังนี้ 
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ส่วนราชการ/หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
(นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
    1.1 กระทรวงมหาดไทย  
          (1) ส านักงานจังหวัด 
               - กลุ่มงานกลุ่มงานยทุธศาสตร์และข้อมลูเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
               - กลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล 
          (2) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
          (3) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
               (ยกเว้น งาน ก.อบต. และ ก.อบจ. ที่ไม่ใช่ประธานอนุวินัยหรืออุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์) 
          (4) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
          (5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก 
          (6) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด และอ าเภอ 
          (7) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  และสาขาอ าเภอ 
 
    1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
          (1)   ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
          (2)   ส านักงานเกษตรจังหวัด 
          (3)   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
          (4)   ส านักงานประมงจังหวัด           
          (5)   ส านักงานสหกรณ์จงัหวัด 
          (6)   ส านักงานการปฏิรปูท่ีดินจังหวัด 
          (7)   ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์นครนายก 
          (8)   สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 
          (9)   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 
          (10) ด่านกักกันสัตว์นครนายก 
          (11) อ.ต.ก. จังหวัดปราจนีบุรี 
          (12) หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 2 
          (13) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
          (14) สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 
          (15) กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดนครนายก  
          (16) โครงการชลประทานนครนายก  
          (17) โครงการส่งน้ าและบ ารงุรักษานครนายก  
          (18) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล  
          (19) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษารังสิตใต้  
             (ยกเว้น งาน ภารกจิอุทกภยัและภัยแล้ง) 
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    1.3 กระทรวงวัฒนธรรม  
          (ยกเว้น งาน พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551) 
           - ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
 
    1.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
          - ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 
 
   1.5 กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา 
           (1) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั  
           (2) ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก   
          (3) ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
   1.6 กระทรวงพาณิชย์ 
          (1) ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
          (2) ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4 - 3 ปราจีนบุร ี
 
   1.7 กระทรวงพลังงาน 
          - ส านักงานพลังงานจังหวัด 
 
   1.8 กระทรวงอุตสาหกรรม  
            - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 
    1.9 กระทรวงการคลัง 
            (1) ส านักงานคลังจังหวัด 
            (2) ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก  
            (3) ส านักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก 
           (4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก  
           (ยกเว้น งานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง) 
 
    1.10 กระทรวงสาธารณสุข  
            (1) ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด  
            (2) โรงพยาบาลนครนายก 
            (3) โรงพยาบาลชุมชน 
                  (ยกเว้น งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งานที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติภัย/ความปลอดภัย และงานโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19) 
 
  1.11 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
            (1) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
            (2) ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึงจังหวัด 
            (3) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
            (ยกเว้น งานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา และงานเกี่ยวกับยาเสพติด) 
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    1.12 กระทรวงศึกษาธิการ  
            (1)   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
            (2)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
            (3)   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปราจีนบุรี 
            (4)   ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศึกษาจังหวัด 
            (5)   ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัด 
            (6)   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด  
            (7)   สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
            (8) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  
            (9) วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  
            (10) วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  
(ยกเว้น งานเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนความปลอดภัย อุบัติภัย และงานคณะกรรมการ
การศึกษาธกิารจังหวัด) 
 
     1.13  กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
              - ส านักงานสถิติจังหวดั 
 
     1.14 กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
             (1)   มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ ์
             (2)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
              (3)   ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
              (4)   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
     
 2. ภาคเอกชน 
     (1) หอการค้าจังหวัดนครนายก 
     (2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 
     (3) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก 
 
3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (1) องค์การบริหารส่วนจังหวดันครนายก 
    (2) เทศบาลเมืองนครนายก 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ส่วนราชการ/หน่วยงานในความรับผิดชอบ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ด้านความมั่นคง  
และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 
(นายวิชัย บุญม)ี 
 

 1. ส่วนราชการ/หน่วยงาน 
    1.1  กระทรวงมหาดไทย  
           (1) ส านักงานจังหวัด 
                - กลุ่มงานอ านวยการ 
                - กลุ่มงานศนูย์ด ารงธรรมจังหวัดนครนายก 
           (2) ท่ีท าการปกครองจังหวัด 
           (3) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
           (4) ส านักงานท่ีดินจังหวัด 
           (5) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
                (เฉพาะ งาน ก.อบต. และ ก.อบจ. ที่ไม่ใช่ประธานอนุวินัยหรืออุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์) 
           (6)  ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายก (กรมการปกครอง) 
 
    1.2  กระทรวงสาธารณสขุ  
           (เฉพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
                        งานทีเ่กี่ยวข้องกับอุบัติภัย/ความปลอดภัย  
                    งานโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19) 
            
    1.3  กระทรวงแรงงาน  
           (1) ส านักงานแรงงานจังหวัด 
            (2) ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
            (3) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
            (4) ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
            (5) ส านักงานพัฒนาฝีมอืแรงงานนครนายก 
 
    1.4  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
           (เฉพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และ
ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง)         
 
   1.5  กระทรวงยุติธรรม 
           (1) เรือนจ าจังหวัด 
           (2) ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 
           (3) ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด 
           (4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด           
           (5) ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 
 1.6  ส านักนายกรัฐมนตร ี
           (1) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
           (2) ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
           (3) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 
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    1.7  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           (1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
           (2) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
           (3) ศูนย์ศึกษาธรรมชาตแิละสตัว์ป่านครนายก 
           (4) สถานคีวบคุมไฟป่าจงัหวัด 
            
    1.8  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
           - สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด 
    
    1.9 กระทรวงกลาโหม 
           (1) ส านักงานสัสดีจังหวดั 
           (2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 
           (3) โรงเรียนเตรยีมทหาร 
           (4) โรงเรียนทหารการสตัว์  กรมการสัตว์ทหารบก 
           (5) มลฑลทหารบกท่ี 12 
 
    1.10 กระทรวงศึกษาธิการ  
             (เฉพาะ งานเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนความปลอดภัย อุบัติภัย และงาน
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) 
             
    1.11 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
             (เฉพาะ งานเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนความปลอดภัย อุบัติภัย) 
 
    1.12 กระทรวงวัฒนธรรม  
            (เฉพาะ งาน พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551) 
 
     1.13 กระทรวงการคลัง 
                       (เฉพาะ งานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง) 
         
     1.14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
             (เฉพาะ งานภารกิจอุทกภัยและภัยแล้ง) 
 
     1.15 กระทรวงคมนาคม 
            (1) ส านักงานขนส่งจังหวัด 
            (2) แขวงทางหลวงนครนายก 
            (3) แขวงทางหลวงชนบทนครนายก 
 
2. หน่วยงาน/องค์กรอิสระ 
    2.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
          - ต ารวจภูธรจังหวัด 
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    2.2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
          (1) ส านักงานอัยการจังหวัด 
          (2) ส านักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 
          (3) ส านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย   
               และการบังคับคดีจังหวัด 
 
    2.3 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย (คปภ.)  
          - ส านักงาน คปภ. จังหวัด 
 
    2.4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
          - ส านักงาน กกต. จังหวัด 
 
   2.5 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
          - ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
 
    2.6 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
          - ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก 
 
 

หมายเหตุ : กรณีที่มีเรื่องของหน่วยงานใดเข้ามาในจังหวัด ที่รู้สังกัดว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงใดชัดเจน  
ให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดผู้แทนกระทรวงน้ัน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ และเสนอเรื่องต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับ
มอบอ านาจตามตารางข้างต้น (กรณีไม่ชัดเจนว่าสังกัดกระทรวงใด ให้ส านักงานจังหวัดนครนายกเป็นผู้รับผิดชอบ) 

 
2. มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และ

ปลัดจังหวัด ก ากับดูแล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่อ าเภอที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 2.1  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านความมั่นคง และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ  

    - อ าเภอบ้านนา 
  2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
  - อ าเภอองครักษ์ 

   2.3 รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก (ฝ่ายทหาร)  
   - อ าเภอปากพลี 
   2.4 ปลัดจังหวัดนครนายก 
   - อ าเภอเมืองนครนายก 
    
     
 


