
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
1. 
 
 
 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

1.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

การพิจาราณาอุทธรณตาม  พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง 

- พิจาราณาอุทธรณตาม  พ.ร.บ.  
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

คําสั่งที่  44/2546 
ลว.  12  ม.ค.  46 

  1.2   - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง - โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรร
งบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต
แผนงานเดียวกัน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจาย 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบ
กลาง 

คําสั่ง ที่  926/2547  
ลว.3 พ.ค. 47 

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

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
- อนุญาตใหขาราชการลา 
- อนุญาตใหขาราชการเดินทางไปตางประเทศ 
 

คําสั่ง ที่  210/2547  
ลว. 4 มี.ค. 47 

  1.4  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- บรรจุบุคคลเขารับราชการ 
- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เลื่อนขาราชการ 

คําสั่ง ที่  547/2547  
ลว. 4 มี.ค. 47   



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

- ประเมินบุคคลและผลงานขาราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- สั่งใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- อนุญาตใหขาราชการลาออก 
- สั่งใหขาราชการออกจากราชการ 
- แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
- ลงนามแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ 
- อนุมัติใหขาราชการที่ลาปวยไดรับเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
 

 1.5  – มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ กค. วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง - บรรจุแตงตั้งลูกจางประจํา 
- เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจใน
การปฎบัติราชการของลูกจางประจํา   
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
- เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลา 
- อนุมัติใหลูกจางประจําที่ลาปวยไดรับคาจาง 
- ลงนามในแบบขอรับบําเหน็จลูกจางประจํา 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

คําสั่งที่  548/2547  
ลว. 4 มี.ค. 47   

 
 

 1.6   – มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การอนุมัติ อนุญาต และวินิจฉัยสั่ง
การ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

ปลัดกระทรวง 
 

พิจารณาการอนุมัติ อนุญาต และวินิจฉัยสั่งการ คําสั่งที่   2800/2546 
ลว. 23 ธ.ค. 46   



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ   
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

  1.7  – มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

การอนุมัติ อนุญาต และวินิจฉัยสั่ง
การ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

ปลัดกระทรวง 
 

- อนุมัติ อนุญาต และวินิจฉัยสั่งการ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 

คําสั่งที่  1503/2548  
ลว. 7 ก.ค. 48   

  1.8  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การดําเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ปลัดกระทรวง - อนุมัติ อนุญาต และวินิจฉัยสั่งการ เกี่ยวกับที่
ราชพัสดุ 
 

คําสั่งที่ 2168/2547   
ลว. 14 ต.ค. 47 

  1.9  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547  

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงาน
ราชการ 
- จางและลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ 
- เลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 
- ตอสัญญาจาง และเลิกจางพนักงานราชการ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 

คําสั่งที่  2302/2548  
ลว. 25  ต.ค.  48   

2. กรมการแพทย 2.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการและเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่  410/2547  
ลว. 29 เม.ย. 47   
 
 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 
2537 

- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
- เลื่อนขาราชการและพนักงานของรัฐ 
- ลงนามในแบบขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
- ออกบัตรประตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
- อนุมัติการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ขาราชการ 

 

 
 
 

 2.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี ใหผูวาราชการจังหวัดปตตานีมีอํานาจในการ 
สรรหาและคัดเลือกขาราชการเพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการในศูนยบําบัดยาเสพติดปตตานี 

คําสั่ง ที่  898/2548  
ลว. 31 ต.ค. 48 

  2.3  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การดําเนินงานตามระเบียบ สร.วา
ดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 
 
 

อธิบดี 
 
 
 
 
 

อนุมัติ อนุญาต  วินิจฉัยสั่งการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่ง ที่  305/2547 
ลว.  24 มี.ค. 47 

  2.4  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรร
งบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ภายใตแผนงานเดียวกัน 

คําสั่ง ที่  705/2547 
ลว.  3 ส.ค. 47 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 

3. กรมควบคุมโรค 3.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ กค.วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่  1137/2546 
ลว.  12 ธ.ค. 46 

  3.2   - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - มอบอํานาจตอใหหัวหนาสวนราชการสวนกลาง
สังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขต
จังหวัดผูซึ่งใชอํานาจบังคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ 

คําสั่ง ที่  437/2548 
ลว.  3 พ.ค. 48 

4. กรมพัฒนา
การแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก 

4.1  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 

การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจาง
ชั่วคราว เงินงบประมาณของกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

อธิบดี ดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว เงิน
งบประมาณของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

คําสั่งที่ 137/2548 
ลว.  20   พ.ค. 48 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
  4.2  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 

การดําเนินการเกี่ยวกับลูกจาง
ชั่วคราว เงินงบประมาณของกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกจากกองทุนภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 

อธิบดี ดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว เงิน
งบประมาณของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกกองทุนภมูิปญญา
การแพทยแผนไทย 

คําสั่งที่ 152/2548 
ลว.   6  มิ.ย. 48 

5. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

5.1  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- แตงตั้ง(ยาย)ขาราชการ 
- เลื่อนขาราชการในระดับที่สูงขึ้น 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- สั่งใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- อนุญาตขาราชการลาออก 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการรับบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
- อนุญาตใหขาราชการลา 
- อนุมัติใหขาราชการลาปวยไดรับเงินเดือน
ระหวางลา 
- อนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ 

คําสั่งที่ 153/2547 
ลว.   31  มี.ค. 47 

  5.2  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - บรรจุแตงตั้งลูกจางประจํา 
- เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจใน

คําสั่งที่ 154/2547 
ลว.   31  มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ กค.วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

การปฎบัติราชการของลูกจางประจํา   
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
- เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- อนุญาตใหลูกจางประจําลา 
- อนุมัติใหลูกจางประจําที่ลาปวยไดรับคาจาง 
- ลงนามในแบบขอรับบําเหน็จลูกจางประจํา 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

  5.3  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - อนุมัติใหผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน   ผูอํานวยการศูนย
วิศวกรรมการแพทยเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักร 
- แตงตั้งผูรักษาราชการแทน 

คําสั่งที่ 32/2545 
ลว.   19  พ.ย. 45 

6. กรมสุขภาพจิต 6.1  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ดําเนินการทางวินัยขาราชการ คําสั่งที 140/2547 
ลว.  6 ก.พ. 47 

  6.2  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา คําสั่งที 141/2547 
ลว.  6 ก.พ. 47 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

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

  6.3  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ คําสั่งที่  420/2547 
ลว.  20 พ.ค. 47 

  6.4  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 
2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
ลูกจางประจํา 
- สั่งจางและเลิกจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินบํารุง 

คําสั่งที่  421/2547 
ลว.  20 พ.ค. 47 

  6.5  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การดําเนินงานตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

อธิบดี - อนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่งที่  216/2548 
ลว.  9 มี.ค. 48 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงสาธารณสขุ   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
7. กรมอนามัย 7.1  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 

การดําเนินงานตาม  พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

อธิบดี - อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

คําสั่งที่  1032/2547 
ลว.   9 ก.ค. 47 

8. สํานักงาน
คณะกรรมการ

อาหาร 
และยา 

8.1  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. อาหารและยา พ.ศ. 2510   และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  
พ.ศ. 2518 
- พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. 2522   
- พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 
- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.  2535 

- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
 และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ร.บ. วัตถุ
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  พ.ศ. 
2518  พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522   พ.ร.บ. เครื่องมอืแพทย 
พ.ศ. 2531 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 
พ.ศ.  2535  พ.ร.บ. อาหาร  2522 

อธิบด ี - อนุญาต และออกใบอนญุาตตาม พ.ร.บ.ยา พ ศ  2510 
-  อนุญาต  ตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 
พ.ศ. 2518 
-  อนุญาต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
-  อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 
-  อนุญาต ตาม พ.ร.บ.เครื่องมอแพทย พ.ศ. 2531 
-  อนุญาต ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

คําสั่งที่  112/2547 
ลว.   23 ก.พ. 47 

  8.2  -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2546  
-พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 

อธิบดี ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คําสั่งที่  43/2548 
ลว.  19 ม.ค. 48 

 


