
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
1. 
 
 
 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 

1.1 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง - สั่งซื้อหรือสั่งจางนอกจากวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษครั้ง
หนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000.- บาท 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
25,000,000.- บาท 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่ง โดยไมจํากัด
วงเงิน  
- สั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000.- 
บาท 
- สั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม
เกิน 10,000,000.- บาท 
-  ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการจัดหาพัสดุ 

คําสั่ง ที่  152/2547 
ลว.  19  มี.ค.  47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรงสําหรับขาราชการพลเรือน ระดับ 8 ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดและขาราชการ ระดับ 8 
ขึ้นไป ในราชการบริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งขาราชการพล
เรือนสามัญทุกระดับ ในราชการบริหารสวนกลางและ
ราชการบริหารสวนภูมิภาคอื่น 
- สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ
ขาราชการพลเรือน ระดับ 8 ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดและขาราชการ ระดับ 8 ขึ้นไป ในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค รวมทั้งขาราชการพลเรือนสามัญทุก
ระดับ ในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวน
ภูมิภาคอื่น   

คําสั่ง ที่  428/2546  
ลว.  30 ก.ย. 46 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
 
 

 
 
 
 
 

- สั่งลงโทษขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงและสั่งลงโทษราชการ
ทุกระดับทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคอื่น 

  1.3  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2546 
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับ 8 ภายในสํานักงานจังหวัดซึ่งมิใช
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดลงมา  
- แตงตั้งขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 และปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด   
- สั่งใหขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 รักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมงาน และหัวหนาฝายในสํานักงานจังหวัด 

คําสั่ง ที่  519/2546  
ลว. 30 ก.ย. 46 

  1.4   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ตั้งแตระดับ 8 ลงมา
ทุกตําแหนง 
- สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการตั้งแตระดับ 7 ลงมาทุก
ตําแหนง 
 

คําสั่ง ที่  520/2546 
ลว. 30 ก.ย. 46  

  1.5   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 

คําสั่งที่  521/2546  
ลว. 30 ก.ย. 46   



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2. 
 

กรมการปกครอง 2.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การอนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย  
สั่งการ 
 

อธิบดี 
 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแตระดับ 8 ลงมา 
- แตงตั้งยายขาราชการระดับ 8 ลงมาในพื้นที่จังหวัด 
- อนุมัติ / อนุญาต ใหขาราชการตั้งแตระดับ 7 ลงมาปฏิบัติ
ราชการใหกับคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ 
คณะกรรมการ คณะทํางาน ของหนวยงานของรัฐไดเปนครั้ง
คราว 
- อนุญาตใหขาราชการระดับ 8 ลาออกจากขาราชการ 
- อนุมัติจายเงินเดือนใหขาราชการที่ลาปวย ในสวนที่เกิน 
60 วันทําการ 
- อนุมัติจายเงินเดือนใหแกลูกจางประจําที่ลาปวย ในสวนที่
เกิน 60 วันทําการ 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  
- ดําเนินการทางวินัยและแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง  สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน 
- สั่งซื้อสั่งจางวงเงินเกิน 5 ลานบาทขึ้นไป 
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ไดรับจัดสรรอนุมัติงบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใต
แผนงานเดียวกัน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

คําสั่งที่   1081/2546 
ลว. 31 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
- จําหนายครุภัณฑ ยานพาหนะ และขนสง  
- ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
- เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ราชพัสดุ  
- รื้อถอน / จําหนาย อาคารและสิ่งปลูกสราง 
- สั่งจายเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับ ตามกฎหมายวา
ดวยบัตรประจําตัวประชาชน 
- ออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห
ความถี่  

  2.2  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ 
 
 
 

อธิบดี 
 

- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- สั่งซื้อสั่งจางในงบประมาณที่เบิกจาย  ในลักษณะงบกลาง
ในวงเงินเกิน 5 ลานบาทขึ้นไป 
- สั่งซื้อสั่งจาง ตามรายการงบประมาณประจําป  ภายใน
วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท.  

คําสั่งที่  142/2547 
ลว. 10 มี.ค. 47   

3. กรมการพัฒนาชุมชน 3.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการในสังกัด พช. 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- การดําเนินการทางวินัย 
- การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
- การเลื่อนขาราชการ การสั่งใหรักษาราชการ และการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ     
 

คําสั่ง  ที่ 443/2546 
ลว.  23 ก.ย. 46   

  3.2  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

การบริหารงานบุคคล (ลูกจาง) อธิบดี - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
 

คําสั่งที่  171/2548   
ลว.  10 มี.ค. 48 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 
2537 

 
 
 

 3.3  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี 
 

-  สั่งซื้อหรือสั่งจาง การลงนามในสัญญาและการ
ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานหรือโครงการทุกประเภทที่ใชเงินนอก
งบประมาณโดยมอบอํานาจใหเต็มวงเงินที่อธิบดีฯ มีอํานาจ 

คําสั่งที่  537/2546  
ลว. 20 พ.ย. 46   
 
 
 

  3.4   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - ดําเนินการบริหารงบประมาณตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546  
 

คําสั่งที่  538/2546 
ลว. 20 พ.ย. 46   

  3.5  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

การบริหารงบประมาณ อธิบดี 
 

- สั่งซื้อหรือสั่งจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานหรือ
โครงการทุกประเภทที่ใชเงินนอกงบประมาณโดยมอบ

คําสั่งที่  540/2546  
ลว. 20 พ.ย. 46   
 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

อํานาจใหเต็มวงเงิน  
 

  3.6  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ  อธิบดี -  มอบใหเปนผูลงนามในใบแจงการเบิกเงินงบประมาณ
แทนกันในรายการคาใชจาย  เพื่อการเสริมสรางศักยภาพ
การแขงขันและพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

คําสั่งที่ 381/2547 
ลว. 27 ก.ค. 47 

  3.7   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

การอนุมัติ  อนุญาต  วินิจฉัย
สั่งการ 

อธิบดี - พิจารณาอนุมัติและติดตั้งโทรศัพทราชการและการติดตั้ง
และยายโทรศัพทประจําบานพักในสวนภูมิภาค 

คําสั่งที่  79/2547 
ลว.  26 ก.พ. 47 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

  3.8   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

การดําเนินงานที่เกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 

อธิบดี ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
คดีแพง  คดีอาญา และคดีปกครอง 

คําสั่งที่ 471/2547 
ลว.  7 ก.ย. 47 

4. กรมที่ดิน 4.1  -มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ  

อธิบดี การบริหารงานบุคคล 
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ เปนขาราชการ
พลเรือน ลูกจางประจํา  
- บรรจุและแตงตั้งขาราชการที่ไดรับการคัดเลือก 
- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา  
- สั่งใหรักษาราชการแทน และรักษาการในตําแหนง 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดกรม
ที่ดินในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค  
- อนุมัติใหจายเงินเดือนแกขาราชการและคาจางแก
ลูกจางประจําที่ลาปวยเกิน 60 วันทําการ ของแตละ
ปงบประมาณ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ และลูกจางประจํา 
- พิจารณาอนุญาต การลาออกของขาราชการ และ

คําสั่งที่ 2185/2546 
ลว.   24 ต.ค. 46 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
ลูกจางประจํา สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
การบริหารงบประมาณ 
- การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เปนเงินเหลือ
จายจากงบดําเนินงานในแผนงานเดียวกัน หรือตางแผนงาน
ได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ  
- หักเงินคาอากรแสตมปเปนคาใชจายในการจัดเก็บอากร
แสตมป อัตรารอยละ 3 และการใชจายเงินคาใชจายในการ
จัดเก็บอากรแสตมป 
- ถอนคืนเงินรายรับสําหรับสํานักงานที่ดินในสังกัดอยูใน
สวนภูมิภาค โดยขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
อนุมัติ อนญุาต วินิจฉัยสั่งการ 
- การสั่งจาง เลิกจางหรือใหลาออกของลูกจางชั่วคราว
ภายในจังหวัด 
- จัดซื้อ จัดจางเกี่ยวกับพัสดุ  
- อนุมัติใหออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในบริเวณ
ที่ดินที่ไดสรางระวางแผน ที่ไดออกโฉนดที่ดินไวแลว  
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ 
- ออกคําสั่งใหผูมีสิทธิตามใบจอง ที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับออกไปจากที่ดินของรัฐ 
- ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
- เพิกถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 
- ออกใบแทนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
- อนุมัติการเชาที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรม ที่มีเนื้อที่เกินกวา 100 ไร 

  4.2  -มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- แตงตั้ง(ยาย)ขาราชการ 
- เลื่อนขาราชการในระดับที่สูงขึ้น 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ 
- สั่งใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- อนุญาตขาราชการลาออก 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
- อนุญาตใหขาราชการลา 
- อนุมัติใหขาราชการลาปวยไดรับเงินเดือนระหวางลา 
- อนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 

คําสั่งที่ 648/2547 
ลว.  27 ก.พ. 47 

  4.3 -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 
2537 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร

การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
 
 

อธิบดี การบริหารงบประมาณ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ในงาน
ราชการของกรมที่ดินไดเต็มวงเงิน 
- ปรับเปลี่ยนงบประมาณที่กําหนดใหเปนอํานาจของ
หัวหนาสวนราชการตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2546  และตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ

คําสั่งที่ 720/2547 
ลว.   9  มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
งบประมาณ พ.ศ. 2546  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
- พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 

บูรณาการ พ.ศ. 2546 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
- ยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน เพื่อใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐ 
- จําหนายที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา 
- กําหนดเวลาใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวจําหนาย
ที่ดิน และจําหนายที่ดินของคนตางดาว หรือนิติบุคคลตาง
ดาว ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
- จําหนายหองชุดของคนตางดาวหรือนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. 
อาคารชุด พ.ศ. 2522  
- การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจําหนายที่ดินตามหมวด 
3 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
- การดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจําหนายหองชุดของคน
ตางดาวและนิติบุคคล 

  4.4  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ

การบริหารงานบุคคล อธิบดี การบริหารงานบุคคล 
- การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
- คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
- การจัดจางและแตงตั้ง (ยาย) พนักงานราชการ 
- การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
 

คําสั่ง ที่ 29/2548 
ลว. 7 ม.ค. 48 



สจบ. 1 - 11 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ  

5. กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

5.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
- พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของ

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี การบริหารงานบุคคล 
- ควบคุม กํากับ ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติราชการ แตงตั้งยาย
ขาราชการในจังหวัด 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําใน
จังหวัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต 8 ลงมา และลูกจางประจํา 
- สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนสําหรับ
ขาราชการระดับ 8 ลงมา และลูกจางประจํา 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต 8 ลงมา และลูกจางประจํา 
- ดําเนินงานเรื่องอื่นกับขาราชการและลูกจางประจําใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
- ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
- ดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ 
- ลงนามรับรองความถูกตองของขาราชการในใบสมัคร
สมาชิก กบข. และใบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข. 
การบริหารงบประมาณ 
- การจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน รวมทั้งมีอํานาจในการ

คําสั่ง ที่ 524/2547 
ลว. 16 ก.ย. 47 



สจบ. 1 - 12 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
- ระเบียบวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. 2535 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ
และการจัดการประชุมของราชการ 
พ.ศ. 2524 
 

เปลี่ยนแปลงสัญญาขยายเวลาหรือลดคาปรับ การควบคุม
และจําหนายพัสดุ การรับรองการจัดซื้อจัดจาง 
- พิจารณาใหเบิกคาใชจายอื่น ๆ 
- ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินงบกลาง  
- มีอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
- มีอํานาจจําหนายพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ 
- การดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ราชการของ
ขาราชการและลูกจางประจํากรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัด 

  5.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2547  

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี การบริหารงานบุคคล 
- ดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการในสังกัดราชการ
สวนกลาง (ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต) และที่
ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น 
การบริหารงบประมาณ 
- มีอํานาจในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือ
จาย 
- มีอํานาจในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่
กําหนดใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 

คําสั่งที  308/2548 
ลว.  12 พ.ค. 48 



สจบ. 1 - 13 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
- มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของพนักงาน
ราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานใน
เขตจังหวัด 

  5.3  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548   

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - อํานาจเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียด รายการจัดสรร
งบประมาณที่กรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติ 
- อํานาจการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
- อํานาจการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินงบกลาง 
- อํานาจการบริหารงบประมาณ 

คําสั่ง ที่ 785/2548 
ลว. 7 พ.ย. 48 

  5.4  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ลงนามรับรองความถูกตองของขาราชการในใบสมัคร
สมาชิก กบข. และใบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข. 

คําสั่งที  450/2548 
ลว.  5 ก.ค. 48 

6. กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

6.1 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546  
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี การบริหารงบประมาณ 
- การปรับเปลี่ยนงบประมาณ 
- การเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 
- การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 
- ดําเนินการในงานราชการของสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด ตามกฎหมายที่กรมโยธาธิการและผังเมือง

คําสั่งที่  293/2547 
ลว.  16 เม.ย. 47 



สจบ. 1 - 14 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

กํากับดูแล 

  6.2 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี -  ดําเนินการบริหารงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 

คําสั่งที่  557/2547 
ลว.  23 มิ.ย. 47 

  6.3 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับ  
- เงินสวัสดิการ คาตอบแทน  
- เก็บรักษาเงินและนําสงเงิน  
- เบิกจายคาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
- ฝกอบรม 
- เบิกจายงบประมาณ 
- การเบิกจายงบประมาณ 

คําสั่งที่  125/2548 
ลว.  17 ก.พ. 48 

  6.4 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

การบริหารงบประมาณ อธิบดี อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ 

คําสั่งที่ 326/2548 
ลว. 22 เม.ย. 48 



สจบ. 1 - 15 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 

 6.5  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ 

คําสั่งที่ 827/2548 
ลว. 21 ต.ค. 48 

  6.6  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - การสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง 
- การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- ขาราชการรักษาราชการแทน 
- เลื่อนระดับขาราชการในระดับควบ (1-3,2-4,3-5)  
- อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง (ขาราชการระดับ 8 ลงมา) 
- การดําเนินการทางวินัย 
 

คําสั่งที่ 805/2546 
ลว. 15 ต.ค. 46 



สจบ. 1 - 16 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
7. กรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น 
7.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 

คําสั่งที่ 88/2547 
ลว. 2 มี.ค. 47 

  7.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การรอรับและการจายบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 

การดําเนินการที่เกี่ยวกับ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

อธิบดี 
 

- ดําเนินการที่เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

คําสั่งที่ 212/2547 
ลว. 18 พ.ค. 47 

  7.3  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ คําสั่งที่ 360/2547 
ลว. 13 ส.ค. 47 

  7.4  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - พิจารณาเปลี่ยนแปลงแกไขรายการเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

คําสั่งที่ 381/2548 
ลว. 11 ก.ค. 48 



สจบ. 1 - 17 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

  7.5  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 
2548 

การบริหารงบประมาณ 
อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบดี - พิจารณาอนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจํา 

คําสั่งที่ 665/2548 
ลว. 8 พ.ย. 48 

  7.6  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ (ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน 
2,000,000 ลานบาท) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่งที่ 89/2545 
ลว. 19 ธ.ค. 45 

  7.7  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ 

อธิบดี การบริหารงานบุคคล 
- แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 

คําสั่งที่ 602/2546 
ลว. 25 พ.ย. 46 



สจบ. 1 - 18 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจงัหวดั หมายเหต ุ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

- เลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการลาของขาราชการ 
- อนุมัติ อนุญาตใหขาราชการเดินทางไปราชการ 
- อนุมัติใหขาราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- อนุมัติจายเงินเดือนขาราชการลาปวยเกิน 60 วัน 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
- อนุญาตใหขาราชการไปปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นชั่วคราว 
- ทําความตกลงในการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
การบริหารงบประมาณ 
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง 
- โอนและเปลี่ยนแปลงรายการประจํางวด 
- เปลี่ยนแปลงเปาหมายพื้นที่ดําเนินการ 

 


