
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
1. สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

1.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบ สร. วาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539  

การปฏิบัติเกี่ยวกบัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

ปลัดกระทรวง 
 

เฉพาะ ผวจ. ที่มีสํานักผูตรวจราชการประจาํเขตตรวจ
ราชการที่ 1-12 ตั้งอยูในเขตจังหวัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด 
- วินิจฉัยสั่งการวามีผูรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด และการ
วินิจฉัยสั่งการอื่นใด รวมทั้งการดําเนินการ
ทั้งหลายอื่น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539   

คําสั่ง ที่  81/2547 
ลว. 16 ม. ค. 47 

  1.2  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2546 
– ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ  สร.  วาดวยการบริหาร
งบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2546  

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง 
 

เฉพาะ ผวจ.ที่มีสํานักผูตรวจราชการประจาํเขตตรวจ
ราชการที่ 1-12 ตั้งอยูในเขตจังหวัด 
- ปรับเปลี่ยนงบประมาณ ตามขอ 24 (2) ยกเวน
เรื่องการโอนจากงบบุคคลากร (3) และ (4) ตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 

คําสั่ง ที่ 80/2547 
ลว. 16 ม. ค. 47 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
  1.3  – มติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ กค. วาดวยการเลื่อนขัน้คาจาง
ลูกจางประจํา พ.ศ. 2544  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2546 
- หนังสือ กค. 0415/ว. 91 ลว. 4 พ.ย. 46 
เรื่องการมอบอํานาจดานการบริหารงาน
บุคคลให ผวจ. 
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/150  
ลว. 10  กันยายน  2546  เรื่องการมอบ
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลให ผวจ. 

การบริหารงานบคุคล ปลัดกระทรวง 
 

เฉพาะ ผวจ.ที่มีสํานักผูตรวจราชการประจาํเขตตรวจ
ราชการที่ 1-12 ตั้งอยูในเขตจังหวัด 
-  ดําเนินการทางวินัยแกลูกจางของสวนราชการ ดังนี้ 
    1)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง 
    2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
    3) ดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
    4) สั่งลงโทษลูกจางประจาํ 
-  แตงตั้ง (ยาย) ลูกจางประจําในราชการบริหาร
สวนกลางที่ไปปฏบิัติงานในจังหวัด 
-  เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
-  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง สั่งพักราชการหรอืสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน ดาํเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
และสั่งลงโทษลูกจางประจาํ  
-  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารบัราชการ  

คําสั่ง ที่ 79/2547 
ลว. 16 ม. ค. 47 

  1.4  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2546  

การบริหารงานบคุคล ปลัดกระทรวง 
 

เฉพาะผูวาราชการจังหวัดที่มีสํานักผูตรวจราชการ
ประจําเขตตรวจราชการที่ 1-15 ตั้งอยูในเขตจังหวัด 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของขาราชการ 
- ดําเนินการทางวนิัย 
-  แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 

คําสั่ง ที่ 78/2547 
ลว. 16 ม. ค. 47 



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
- พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ  
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/1090 
 ลว. 10 กันยายน 2546  

-  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของขาราชการ 
- ดําเนินการทางวนิัย 
-  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารบัราชการ  

  1.5  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
–  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2546  

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง -  โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร 
ตามขอ 24 และขอ 26 ของระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ  พ.ศ. 2546 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย ตามขอ 25 
ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 

คําสั่ง ที่ 183/2547 
ลว. 5 ก. พ. 47 

  1.6  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
–  ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 

การดําเนินงานทางพัสดุ ปลัดกระทรวง สั่งซื้อ สั่งจางเต็มวงเงินที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
อํานาจ (ยกเวน ในสวนที่ไดมอบอาํนาจใหผูชวย
ผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการไวแลว) การลง
นามในสัญญาการงดหรือลดคาปรบัการขยายเวลาทาํ
การตามสัญญาหรือขอตกลงการเปลี่ยนแปลงหลังการ
ลงนาม ในสัญญาหรือขอตกลง  รวมทั้งการดําเนินการ
อื่นทั้งปวงทีเ่ปนอาํนาจของปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
 -  การมอบอาํนาจตามคําสั่งนี้ ถาเห็นวาเรื่องใดเปน
เรื่องสําคัญหรือตองตรวจสอบพิเศษก็ใหนําเสนอ 
วิศวกร สถาปนิก ผูเชี่ยวชาญ หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ใหความเหน็เพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณาสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ หรือดําเนินการแลวแตกรณ ี

คําสั่ง ที่ 964/2546 
ลว. 26 ธ. ค. 46 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
2. สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

2.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1009.5/1094 ลว. 10 
กันยายน 2546  

การบริหารงานบคุคล เลขาธิการ - พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล สําหรับขาราชการ 
- บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ  
-  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารบัราชการ 

คําสั่ง ที่ 583/2546 
ลว. 19 พ .ย. 46 

  2.2  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ. 2546 
-  แหงระเบียบ สร. วาดวยการมอบ
อํานาจ  พ.ศ. 2546 
-  แหงระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณ  พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ เลขาธิการ - โอนจากงบดําเนนิงาน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจาย
อื่นไปตั้งจายในงบลงทุน  เพื่อสมทบเปนคาจัดหา
ครุภัณฑที่มีวงเงนิตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  หรือ
สิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท 
ตามขอ 24 (2) หรือเพื่อสมทบวงเงนิคาจัดหาครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงนิที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณตามขอ 26 
- โอนจากงบเงินอดุหนุนหรืองบรายจายอื่น ไปตั้งจาย
งบดําเนินงานตามขอ 24 (3) 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการในระหวางรายการ
ครุภัณฑที่มีวงเงนิตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และ
รายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลาน

คําสั่ง ที่ 280/2547 
ลว. 26 ก. พ. 47 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงศกึษาธกิาร    

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
บาท ไมวาจะอยูในงบรายจายใด ไปสมทบรายการ
ครุภัณฑที่มีวงเงนิตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและ
รายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 10 ลาน
บาทตาม ขอ 24(4) หรือเพือ่สมทบวงเงินคาจัดหา
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงนิ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม ขอ 26 

 


