
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
-  ระเบียบ สร. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ.  2539  
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.  2548 

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง - บริหารงบประมาณ 
1) แกไขรายละเอยีดของรายการงบประมาณรายจาย 
2) โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย 
4) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน 
- การบริหารงานบคุคล 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที ่

คําสั่ง ที่ 620/2548  
ลว. 26 ต.ค. 48 

  1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535   
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจาํฯ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ระดับ 8 ซึ่งมิใชหัวหนา
สวนราชการประจาํจังหวัด 
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ระดับ 8 ลงมา 
- การดําเนินการทางวินัย 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรงขาราชการ ระดับ 8 
2) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางรายแรงขาราชการ ระดับ 8 
3) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
สําหรับขาราชการ ระดับ 8 
- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- สั่งใหขาราชการไมต่ํากวาระดับ 6 เปนผูรักษา
ราชการแทนเกษตรและสหกรณจงัหวัด 

คําสั่ง ที่ 667/2546  
ลว. 10 ต.ค. 46 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ดําเนินการในเรือ่งตาง ๆ  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 
- การอนุมัติใหจายเงินเดือนใหแกขาราชการและจาย
คาจางใหแกลูกจางประจําที่ลาปวยไดตอไปอกี ไม
เกิน 60 วันทําการ 
- สั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณอาย ุ
- การจางและเลิกจางลูกจางชั่วคราว 
- การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ตามแผนงาน โครงการ 
หรือรายการ 
- การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิก
เงินคาเชาบาน 
- การอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงาน  
- อนุมัติการเบิกจายคาวัสดุและคาใชจายตาง ๆ   ซึ่ง
เปนดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ 

  1.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การเบิกจายงบประมาณ ปลัดกระทรวง 
 

- เบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 
- ขอใชที่ราชพัสดเุพื่อประโยชนในราชการ 
 
 
 

คําสั่ง ที่ 352/2547  
ลว. 9 ก.ค. 47 



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  1.4 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 

– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ  สร. วาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 

การดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ปลัดกระทรวง 
 

ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 

คําสั่ง ที่  269/2548  
ลว. 20 พ.ค. 48 

  1.5 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
- ระเบียบ สร.วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป
ราชการและการจดัประชุมของราชการ  
พ.ศ. 2534 
- ระเบียบ สร.วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ของสวนราชการ  พ.ศ. 2520 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2545 

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง - การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามวงเงนิ 
ที่ไดรับจัดสรร 
- การอนุมัติเบิกจายเงิน การเบิกจายเงินยืม และการ
เบิกจายเงินอื่น ๆ  ภายในวงเงินทีไ่ดรับโอนจัดสรร 
- การออกหนังสือรับรองการมีสิทธริับเงินคา
รักษาพยาบาล 
- การอนุมัติใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
สวนราชการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
การเขารับการฝกอบรมสัมมนา 
- การอนุมัติอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

คําสั่ง ที่  4/2549 
ลว. 1 ม.ค. 49 

2. กรมชลประทาน 2.1 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ  อธิบด ี
 

- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ

คําสั่ง  ที่ ข.1359/2546 
ลว. 31 ต.ค. 46  



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 

ดําเนินงานหรือจากการจัดซื้อจัดจาง 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบ
รายจายตาง ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทีไ่ดรับจัดสรร 

  2.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจาํฯ พ.ศ. 2537 
 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี
 

- เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
- ดําเนินการทางวนิัยขาราชการ ดังนี้ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง 
2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางไมรายแรง 
4) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางรายแรง 
5) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางไมรายแรง 
- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ลูกจางประจาํ 
- เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจํา 
- การดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งใหมีการ
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 

คําสั่ง ที่ ข.680/2547 
ลว. 30 มิ.ย. 47 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพจิารณาดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง 
3) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางไมรายแรง 
4) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางรายแรง 
5) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 

3. กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 

3.1  -  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535   
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบคุคล  
การบริหารงบประมาณ 
การบริหารพัสดุ 

อธิบด ี
 

- การบริหารงานบคุคลสําหรับขาราชการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง 
2) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
4) สั่งลงโทษขาราชการ 
- การบริหารงานบคุคลลูกจางประจาํ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง 
2) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
3) สั่งลงโทษลูกจางประจํา 
- การบริหารงบประมาณ 
1) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงนิเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน หรือจากการจัดซื้อจัดจาง 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสําหรับ
รายการครุภณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

คําสั่ง  ที่ 1448/2546  
ลว. 27 ต.ค. 46   
 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
-  การบริหารพัสด ุ: ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ 

  3.2  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติม 
คําสั่ง ที่ 1448/2546  
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 

อธิบด ี - ยกเลิกคําสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ 1812/2548 
ลว. 3 พ.ย. 48 
- ยกเลิกขอความในขอ 3 การบริหารงบประมาณ ของ
คําสั่งกรมตรวจบญัชีสหกรณ ที่ 1448/2546  
ลว. 27 ต.ค. 46  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“3. การบริหารงบประมาณ 
      การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548  ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26” 

คําสั่งที่ 263/2549 
ลว. 27 ก.พ. 49 

  3.3  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

การบริหารงานบคุคล 
 

อธิบด ี ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจ ดังนี้ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการ 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ  

คําสั่ง  ที่ 1159/2547  
ลว. 16 ก.ค. 47  

4. กรมประมง 4.1 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยระบบการบริหารงานจงัหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535  

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาค ระดับ 8 ซึ่ง
ไมใชหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัด 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาแตงตั้ง 
(ยาย) ขาราชการสวนกลางที่ปฏิบตัิหนาที่ประจํา
จังหวัด 
- พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการสวนภูมิภาค
ประจําจังหวัด 

คําสั่ง  ที่ 1358/2546 
ลว. 9 ต.ค. 46 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการสวนกลางที่ปฏบิัติหนาที่ประจํา
จังหวัด 
- ดําเนินการทางวนิัย  กรณีขาราชการสวนภูมิภาค
ดังนี้ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยอยางรายแรง  
2) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
3.) สั่งลงโทษขาราชการ 
- การดําเนินการทางวินัยขาราชการสวนกลางที่ปฏิบตัิ
หนาที่ประจาํจังหวัด ดังนี ้
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัยอยางรายแรง 
2) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
4) สั่งลงโทษขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ   

  4.2  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535  

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี
 
 
 
 

- การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา 
- การดําเนินการทางวินัย  ดังนี ้
1) การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
2) การลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

คําสั่ง ที่ 1539/2546 
ลว. 28 พ.ย. 46 
 
 

  4.3   - ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

 อธิบด ี
 

- พิจารณาเลื่อนขัน้คาจางและออกคําสั่งเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจําในราชการบรหิารสวนภูมิภาค 

คําสั่ง  ที่ 317/ 2548 
ลว. 28 มี.ค. 48 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  4.4  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 

– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยระบบการบรหิารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี - ดําเนินการดานพัสดุ ตามแผนงาน / โครงการหรือ
รายการ 
- ดําเนินการความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที ่
 

คําสั่ง  ที่ 634/2548 
ลว. 20 มิ.ย. 48 
 

  4.5  - ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี - มีอํานาจบรหิารงบประมาณของกรมประมงที่
ดําเนินการในจังหวัดตามระเบียบงบประมาณ พ.ศ.
2548 

คําสั่ง  ที่ 1242/2548 
ลว. 20 ธ.ค. 48 

  4.6  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ประกาศ ทส. เรื่องกําหนดพืน้ที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพืน้ที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.2546 ลว. 30 ก.ย. 46 
- ประกาศ ทส. เรื่องกําหนดพืน้ที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพืน้ที่จังหวัดกระบี่ 
พ.ศ.2546 ลว. 30 ก.ย. 46 
- ประกาศ ทส. เรื่องกําหนดพืน้ที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพืน้ที่เมืองพัทยา   
จ. ชลบุรี พ.ศ.2546 ลว. 30 ก.ย. 46 

การอนุญาตใหครอบครอง
ปลาสวยงามในเขตพื้นที่ที่
ใหใชมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม 

อธิบด ี 1. มอบอํานาจให ผวจ. ภูเก็ตเปนผูอนุญาตให
ครอบครองปลาสวยงาม 
2. มอบอํานาจให ผวจ. กระบี่เปนผูอนุญาตให
ครอบครองปลาสวยงาม 
3. มอบอํานาจให ผวจ. ชลบุรี  เปนผูอนุญาตให
ครอบครองปลาสวยงาม 
4. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอและการ
อนุญาตตามคําสั่งนี้  ใหถือปฏิบัตติามระเบียบกรม
ประมง วาดวยการออกหนังสืออนญุาตใหครอบครอง
ปลาสวยงามในเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม  พ.ศ. 2547  และเพื่อประโยชนในการถือ
ปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวใหการอนุญาตตามคําสั่ง
นี้  หมายความรวมถึง การจดแจงการเปลี่ยนแปลง
ชนิดหรือปริมาณของปลาสวยงามไวในบัญชีทาย

คําสั่ง  ที่ 388/2547 
ลว.  30 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
หนังสืออนุญาตตามระเบียบดังกลาวดวย   

  4.7  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองการ
ปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา 
 (จี เอ พี) พ.ศ. 2548  

มอบหมายใหเปนผูรับรอง
การผลิตสัตวน้ําตาม
มาตรฐานการประมงที่ดี  

อธิบด ี (1) ใหผูดํารงตําแหนงที่สังกัดในสํานักวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ําจืดเปนผูรับรองเฉพาะฟารมเลี้ยง
สัตวน้ําจืดและฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด 
และที่สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเปนผู
รับรองเฉพาะฟารมเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและฟารม
เพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําชายฝง  ภายในเขต
พื้นที่ที่กําหนด 
(2) ในกรณีฟารมเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและฟารม
เพาะพันธุและอนบุาลสัตวน้ําชายฝง  ที่ตั้งอยูในเขต
พื้นที่ตาม (1) ซึ่งมิไดมีการมอบหมายใหผูดํารง
ตําแหนงใดที่สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝงและสถาบนัวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
เปนผูรับรองไว ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยการ
เพาะเลี้ยงเลี้ยงกุงทะเล  เปนผูรับรอง 

คําสั่ง  ที่  487/1/2548 
ลว.  6 พ.ค. 48 

  4.8 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอาํนาจ พ.ศ.2546   
- ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการ
ปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา 

มอบหมายใหเปนผูรับรอง
การผลิตสัตวน้ําตาม
มาตรฐานการประมงที่ดี 

อธิบด ี -  อธิบดีมอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เปนผูรับรอง การผลิตสัตวน้ําตามมาตรฐาน  (จเีอพ)ี 

คําสั่ง ที่ 487/2/2548 
ลว. 6  พ.ค. 48 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
(จี เอ พี) พ.ศ.2548  

5.  กรมปศุสัตว 5.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาค ตั้งแต
ระดับ 8 ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวน
ภูมิภาคตั้งแต ระดับ 8 ลงมา 
- การดําเนินการทางวินัย ขาราชการสวนภูมิภาค
ดังนี้ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรง 
2) สั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
3) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
การดําเนินการทางวินัยขาราชการสวนกลางที่
ปฏิบัติงานประจําจังหวัด 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
2) สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 
4) สั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
2) สั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- ใหขาราชการสวนภูมิภาคไมต่ํากวาระดับ 6 
รักษาราชการแทนปศุสัตวจังหวัด 
 

คําสั่ง ที่ 761/2546 
ลว.  30 ก.ย. 46 



สจบ. 1 - 11 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  5.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546   

– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 1. ยกเลิกคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 985/2546 
 ลว. 15 ธ.ค. 46 เรื่อง มอบอํานาจดานการ
บริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
2. การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
3. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 

คําสั่ง  ที่ 529/2547 
ลว.  6  ส.ค. 47 

  5.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546   
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจางพนักงานราชการ  
ลว. 5 ก.พ. 2547 

การสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเขาเปนพนักงาน
ราชการ 

อธิบดี -  ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ และแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการในสวนภูมิภาค 

คําสั่ง ที่ 504/2548 
 ลว.1 ก.ค. 48 

  5.4   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2546  
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี -  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  
(กรณีบรรจุใหม)  

คําสั่ง ที่ 452/2547 
 ลว.14 ก.ค. 47 



สจบ. 1 - 12 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  5.5  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  

– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งจางลูกจางชั่วคราว การ
เลิกจางลูกจางชั่วคราว และอนญุาตใหลูกจางชั่วคราว
ลาออก 

คําสั่ง ที่ 741/2545 
 ลว.15 พ.ย.45 

  5.6  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวนิัยโดยแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอยางรายแรงและพิจารณาสั่งลงโทษ
ลูกจางประจําทั้งสวนภูมิภาคและสวนกลางที่
ปฏิบัติงานประจาํจังหวัด 

คําสั่ง  ที่ 985/2546 
 ลว.15 ธ.ค.46 

  5.7  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 – ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 25435  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี - โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร 
- ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการหรือ
รายการตามงบประมาณที่ไดรับ 
- อนุมัติเบิกจายคาวัสดุและคาใชจายตาง ๆ  ของ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
- อนุมัติการฝกอบรมตาง ๆ  ที่สํานกังานปศุสัตว
จังหวัดเปนผูดําเนินการ 
อนุมัติเบิกจายคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ
ขาราชการสํานักงานปศุสตวจังหวดั และเบิกจาย
เงินเดือน 
 

คําสั่ง  ที่ 159/2547 
ลว. 11 มี.ค.47 



สจบ. 1 - 13 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  5.8   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค.  2546  

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2546   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 

การบริหารงบประมาณ  
(แกไขเพิ่มเติม คําสั่ง  ที่ 
159/2547  ลว. 11 มี.ค.47) 

อธิบด ี -  ใหยกเลิกความใน ขอ 2 ของคาํสั่งกรมปศุสัตวที่ 
159/2547 ลว. 11 มี.ค. 47 และใชขอความตอไปนีแ้ทน 

“ขอ 2 มีอํานาจบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว
ที่ดําเนินการในจังหวัดตามระเบียบ วาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 และทีแ่กไขเพิ่มเติม” 
 

คําสั่ง  ที่ 29 / 2548 
ลว.  14 ม.ค. 48    

  5.9  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค.2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 -  ระเบียบ สร.วาดวยระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี - ดําเนินงานลงนามในใบแจงเบิกเงนิงบประมาณแทน
กันและใบแจงโอนเงินกลับเงินงบประมาณเบิกแทน
กัน 

คําสั่ง  ที่ 505/2547 
ลว. 29 ก.ค.47 

  5.10  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบ สร.วาดวยระบบบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ  พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

การวินิจฉัยสั่งการ อธิบด ี - อนุญาตและออกใบอนญุาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพัก
สัตวและการฆาสัตว 
- อนุญาตและออกใบอนญุาตใหตัง้โรงฆาสัตว โรงพกั
สัตวและการฆาสัตว 

คําสั่ง  ที่ 453/2547 
 ลว. 14 ก.ค.47 



สจบ. 1 - 14 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
พ.ศ. 2535 

  5.11 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
.– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 – ระเบียบ สร.วาดวยระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 
- พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ.  2535 

การวินิจฉัยสั่งการ อธิบด ี - สั่งพักใชใบอนญุาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว 
- สั่งการเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
และการฆาสัตว 
- ออกหนังสือเตือนใหผูรับใบอนญุาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตวปฏิบัติใหถูกตองภายใน
เวลาที่กําหนด 

คําสั่ง  ที่ 190/2547 
 ลว.  24 มี.ค.47 

  5.12  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 – ระเบียบ สร. วาดวยระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การวินิจฉัยสั่งการ อธิบด ี - ดําเนินการออกใบรับรอง เพิกถอนการรับรอง และ
การพิจารณาอุทธรณ ใหกับฟารมสุกร ซึ่งเขาโครงการ
ฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดงหรือกลุม
เบตาอะโกรนิสท 

คําสั่ง  ที่ 191/2547 
ลว.   24 มี.ค.47 

  5.13  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 – ระเบียบ สร.วาดวยระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 

การวินิจฉัยสั่งการ อธิบด ี - แจงความรองทกุขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 
เพื่อใหดําเนินคดอีาญา กรณีพบการทุจริตในโครงการ
ตาง ๆ  ของกรมปศุสัตวทุกโครงการ ตลอดจนใหมี
อํานาจในการประนีประนอมยอมความ ถอนคํารอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวน เมื่อไดรับทรัพยสินคืนหรือ
ไดรับชดใชราคาถกูตองครบถวน พรอมทั้งใหถอยคํา
เปนพยานตอพนกังานสอบสวน ขอตรวจเอกสารหรอื
หลักฐานใด ๆ  ขอคัดสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของและ
เอกสารจากพนักงานสอบสวน 

คําสั่ง ที่ 149/2547 
 ลว.  8 มี.ค.47 



สจบ. 1 - 15 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 

  5.14  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 – ระเบียบ สร.วาดวยระบบบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 

อนุมัติ อนุญาต   
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบด ี - แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาอาชพีการเลี้ยงปศุสัตวลงสูทองถิ่น กิจกรรม
แกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว 
- ลงนามในบันทึกขอตกลงการใชเงนิอุดกนุนตาม
โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศสุัตวทองถิ่น   
กิจกรรมแกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว 

คําสั่ง ที่ 376/2546 
 ลว.23 พ.ค.46 

  5.15  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ .2523  และแกไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต  
วินิจฉัยสั่งการ 

อธิบด ี -  อนุมัติ อนุญาต ใหใชรถราชการไปปฏิบัติราชการ 
 

คําสั่ง ที่ 48/2547 
ลว. 21 ม.ค. 47  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 6.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
– ระเบียบ สร.วาดวยระบบบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ   พ.ศ.  2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบก.ค.วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ  พ.ศ. 2537 
-  ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานบคุคล  
การบริหารงบประมาณ  
การบริหารงานพสัดุ 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบคุคล 
1) เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเงินขัน้
เงินเดือนขาราชการ 
3) การดําเนนิการทางวินัยขาราชการและลูกจางประจํา 
4) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1)เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณทีไ่ดรับ
อนุมัติแลวโดยไมเพิ่มวงเงินในการหาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

คําสั่ง  ที่ 313/2547 
ลว. 16 เม.ย. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 16 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ศ.  2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535   
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ภายใตแผนงานเดียวกัน 
4) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงนิเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
5) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบ
รายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงิน
รายการครุภณัฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
6) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนโตรงการ 
7) อนุมัติเบิกจายพัสดุและคาใชจายตาง ๆ   
การบริหารพัสด ุ
1) อนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจางเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
2) สั่งการ ลงนาม ใหความเหน็ชอบและรับทราบให
เปนไปตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 6.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอาํนาจ  
พ.ศ. 2546 

แกไขเพิ่มเติมการมอบ
อํานาจ (ขอยกเลิกความ
ในขอ 2 ของคําสั่งกรม
พัฒนาที่ดิน ที่ 313/2547  
ลว. 16 เม.ย. 2547 

อธิบด ี
 
 
 
 

“ 2. การบริหารงบประมาณ 
2.1 มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

รายการในการจัดหาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางใน
งบลงทุน  งบเงนิอุดหนุน  หรืองบรายจายอื่น ที่มิใช
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซึ่งไดรับการ

คําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ 745/2549 
ลว. 13 ก.ค. 2549 
 
 



สจบ. 1 - 17 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2549 
 
 
 
 

ดานการบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 

จัดสรรงบประมาณแลวโดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจาย  

2.2 มีอํานาจในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจาย  

2.3 มีอํานาจในการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจายทีไ่ดรับการจัดสรร
งบประมาณภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน  

2.4 จัดทําและสงรายงานการโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณทีไ่ดรับ การจัดสรร
งบประมาณตามขอ 2.1  2.2  และ 2.3   ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ  “  

7. กรมวิชาการเกษตร 7.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบก.ค.วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ  พ.ศ. 2537 
- พ.ร.บ.กักพืช  พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิม่เติม 
- พ.ร.บ.พันธุพืช  พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
- พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 

การบริหารงานบคุคล การ
วินิจฉัยสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต 

อธิบด ี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- เสนอความเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการ 
- อนุญาตการลาปวยและอนุมัติจายเงินเดือน
ขาราชการและคาจางลูกจางประจําระหวางลาปวย
เกิน 60 วันทําการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกคา
เชาบานของขาราชการ 
- อนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ขาราชการ 
- พิจารณาอนญุาต อนุมัติ วินิจฉัยสั่งการตาม พ.ร.บ.

คําสั่ง  ที่ 652/2547 
ลว. 14 พ.ค. 47 



สจบ. 1 - 18 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 - พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
-  พ.ร.บ ปุย พ.ศ. 2518 
-  พ.ร.บ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

กักพืช พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติมr พ.ร.บ.พันธุพชื 
พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  
พ.ร.บ ปุย พ.ศ. 2518  พ.ร.บ  ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

  7.2  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 
– ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 

การบริหารงานบคุคล การ
บริหารงบประมาณ ความรับ
ผิดทางละเมิดเจาหนาที่ 

อธิบด ี - การบริหารงานบคุคล 
1) เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการระดับ 8 ซึง่
มิใชหัวหนาสวนราชการและดับ 7 ลงมา 
2) ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
3) ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจาํ 
- การบริหารงบประมาณ 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณทีไ่ดรับ
อนุมัติแลว 
2)โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
4) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงนิเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
5) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบ
รายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกัน 
6) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
7) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการ 
8) อนุมัติเบิกจายคาพัสดุและคาใชจายตาง ๆ   
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงความรับ

คําสั่ง ที่ 224/2547 
ลว. 17 ก.พ. 47 



สจบ. 1 - 19 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ผิดทางละเมิดเจาหนาที่ 

8. กรมสงเสริม
การเกษตร 

8.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี 1. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการระดบั 8 ซึ่งมิใช

หัวหนาสวนราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้งยายหรือไมยายหัวหนา

สวนราชการประจาํจังหวัด (เกษตรจังหวัด) 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย 

ขาราชการในสังกัดสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวดั
2. การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการระดับ 8 ลงมา 
3. การดําเนินการทางวินัยขาราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาค 
4. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  

คําสั่ง ที่ 1020/2546 
ลว. 30 ก.ย. 46 

  8.2  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
(กรณีบรรจุใหม)  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษในพื้นที่   
โดย  บรรจุและแตงตั้งขาราชการสังกัดสวนภูมิภาค
และสวนกลางที่ปฏิบัติงานประจําจงัหวัด 
 

คําสั่ง ที่ 393/2547 
ลว. 7 เม.ย. 47 

  8.3  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การดําเนินการตาม ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

อธิบด ี - อนุมัติการเบิกจายทุกประเภทของพนักงานราชการ 
- อนุญาตใหพนักงานราชการลาไดทุกประเภท 
- อนุมัติคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานราชการ 
- อนุมัติใหปฏิบัตริาชการนอกเวลาหรือวันหยุดและ

คําสั่ง ที่ 991/2548 
ลว. 29 มิ.ย. 48 



สจบ. 1 - 20 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 เบิกจายคาตอบแทนของพนักงานราชการ 

- อนุมัติการจายเงินยืม เงินทดรองราชการและเงนิ
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานราชการ 
- อนุมัติการจายเงินยืม เงินทดรองราชการ  และเงิน
งบประมาณ  เพือ่เปนคาใชจายในการฝกอบรม  
- ลงโทษพนักงานราชการ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
- อนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนของพนกังานราชการ 

  8.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ  ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ  พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวนิัยลูกจางประจํา 
1) ลงโทษทางวินยัอยางไมรายแรง 
2) ลงโทษทางวินยัอยางรายแรง 
 

คําสั่ง ที่ 1357/2546 
ลว. 16 ธ.ค. 46 

  8.5  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2546  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี 1. มีอํานาจโอน และหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานเดียวกัน 
2. มีอํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือ
จายที่ไดดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ผลผลิตตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
3. กรณีที่ไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ  ก็ตาม ผวจ. มี

หนังสือ  ที่  
กษ 1003/ ว 1738 
ลว.  24 พ.ย. 2547 



สจบ. 1 - 21 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
อํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ในงบรายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกันหรือนํา
เงินนอกงบประมาณ  ไปเพิ่มวงเงนิรายการครุภณัฑ 
หรือนําเงินนอกงบประมาณ ไปเพิม่วงเงินรายการ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางนั้นได ไมเกินรอยละสิบ  ของ
วงเงินทีไ่ดรับจัดสรร 
4. การโอนและหรอืเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
เพื่อแกไขปญหาการดําเนินการ หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพโดยใหคํานึงถึงความประหยัดคุมคา    
5. การโอน  และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน ขอ 1 ขอ 
2  ขอ 3  และขอ 4  ใหขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตร  
เพื่อขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
6. เมื่อไดสั่งโอนและหรือเปลี่ยนแปลง ใหรายงาน
สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สตง. และกรม
สงเสริมการเกษตร  ใหทราบโดยเร็ว  

9. กรมสงเสริมสหกรณ 9.1  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 

การอนุมัติใหเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ 

อธิบด ี - พิจารณาอนุมัตใิหขาราชการและลูกจางสังกัด 
กรมสงเสริมสหกรณและขาราชการตางสังกัดซึ่ง
ปฏิบัติงานในจังหวัด เบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการตางสํานักเบิกเงินเดือนได 

คําสั่ง ที่ 476/2540 
ลว. 3 ต.ค. 40 

  9.2  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - อนุญาตใหขาราชการตั้งแตระดับ 7 ลงมาซึ่งมิใช
หัวหนาสวนราชการลาออกจากราชการได 

คําสั่ง ที่ 505/2541 
ลว. 11 ธ.ค. 41 



สจบ. 1 - 22 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

  9.3  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบก.ค.วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ  พ.ศ. 2537 

การเลื่อนขั้นคาจาง อธิบด ี - เลื่อนขั้นคาจาง   ลูกจางประจํา คําสั่ง ที่ 416/2545 
ลว. 30 ก.ค. 45 

  9.4  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การอนุญาต อนุมัติ วินิจฉัย
สั่งการ 

อธิบด ี - การยกเลิกใชงานในที่ราชพัสดุที่เคยใชประโยชนอยู 
- การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการใชที่ราชพัสดุ 

คําสั่ง ที่ 25/2546 
ลว. 14 ม.ค. 46  

  9.5  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

การดําเนินการเกี่ยวกับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

อธิบด ี -  พิจารณาอนุญาตใหสหกรณกูเงนิกองทุนพัฒนา
สหกรณ ในวงเงินไมเกินสัญญาละ 1,000,000.- บาท  

คําสั่ง ที่ 60/2546 
ลว. 10 ก.พ. 46 

  9.6 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 

การดําเนินการตาม ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

อธิบด ี - ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิม่เติมเกี่ยวกับการ

คําสั่ง ที่ 97/2546 
ลว. 11 ก.พ. 46 



สจบ. 1 - 23 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

ซื้อหรือการจางของหนวยงานสวนกลางที่มีสํานักงาน
อยูในภูมิภาคสังกัดกรมสงเสริมสหกรณที่ตั้งอยูใน
จังหวัด มีวงเงินเกินกวา 5,000,000.- บาทขึ้นไป 

  9.7   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

การจําหนายพัสด ุ อธิบด ี 1. กรณีผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบ 
สร. วาดวยการพสัดุ พ.ศ.2535  และแกไขเพิ่มเติมขอ 
155  หากปรากฎวา 

1.1 มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพหรอืสูญไป หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป  ใหมีอํานาจในการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

1.2 กรณี คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
เห็นไดอยางชัดเจนวาพัสดุที่ตรวจสอบเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติ ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางพัสดุทีจ่ะขาย 
 2. เมื่อกรมสงเสริมสหกรณอนุมัติใหดําเนินการขาย
แลว  ใหมีอํานาจในการดําเนินการขายตามระเบียบ 
สร. วาดวยการพสัดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
3. เมื่อดําเนินการตามขอ 2 เสร็จเรยีบรอยแลว  ใหสง
สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดใหกรมสงเสริม
สหกรณ 1 ชุด 
4. ถาผลดําเนินการตามระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ 

คําสั่ง ที่  98/2546 
ลว. 11 ก.พ. 2546  



สจบ. 1 - 24 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม ขอ 161 เสร็จสิ้น  หาก
เห็นสมควรขายใหมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางพัสดุที่จะขาย   

  9.8  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. 2522 

การดําเนินงานเกีย่วกับ
ทะเบียนรถยนต 

อธิบด ี 1. ดําเนินการเกี่ยวกับขอจดทะเบียน การโอน
กรรมสิทธิ์ หรือกระทําการอืน่ ๆ  ตาม พ.ร.บ.รถยนต 
พ.ศ.  2522 และทีแ่กไขเพิ่มเติม สําหรับรถยนตของ
หนวยงานสวนภมูิภาค  และหนวยงานสวนกลาง 
2. ผูอํานวยการกองคลัง  เปนผูดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 และทีแ่กไข
เพิ่มเติม  สําหรับรถยนตของสวนกลาง เกี่ยวกับการขอ
จดทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ์ หรอืกระทําการอื่น ๆ  
ตอนายทะเบียนยานพาหนะ 

คําสั่ง ที่ 306/2546 
ลว. 24 มิ.ย. 46 

  9.9  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาค ระดับ 8 ซึ่ง
มิใชหัวหนาสวนราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ       
สวนภูมิภาคหวัหนาสวนราชการ 
- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนกลางที่
ปฏิบัติงานประจาํจังหวัด 
- เลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการสวนภูมิภาคตั้งแต 
ระดับ 8 ลงมา 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการสวนกลางที่ปฏบิัติงานประจํา

คําสั่ง ที่ 460/2546 
ลว. 29 ก.ย. 46 



สจบ. 1 - 25 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
จังหวัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรงขาราชการสวนภมูิภาค ระดับ 8  
- สั่งพักหรือใหออกจากราชการไวกอนสําหรับ
ขาราชการสวนภมูิภาค ระดับ 8 
- สั่งลงโทษขาราชการ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรงขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงาน
ประจําจังหวัด 
- สั่งพักหรือใหออกจากราชการไวกอนสําหรับ
ขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานประจําจังหวัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางไมรายแรงขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงาน
ประจําจังหวัด 
- สั่งลงโทษขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานประจํา
จังหวัด 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

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

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง 
เพราะไมมีผูดํารงตําแหนงหรอืผูดํารงตําแหนงไม
สามารถปฏิบัติราชการได  ใหแตงตั้งขาราชการใน
สังกัดกรมสงเสริมสหกรณเปนผูรักษาการในตําแหนง
เพื่อใหการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนไปดวย

คําสั่ง ที่ 290/2546 
ลว. 13 มิ.ย. 46 



สจบ. 1 - 26 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ความเรียบรอยรวดเร็ว 

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

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - ในกรณีทีไ่มมีผูดํารงตําแหนงสหกรณจังหวัด  หรือมี
แตไมอาจปฏิบัตริาชการได  ใหแตงตั้งขาราชการใน
สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ  เปนผูรักษาราชการแทน 

คําสั่ง ที่ 291/2546 
ลว. 13 มิ.ย. 46 

  9.12   - มติคณะรฐัมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางไมรายแรงลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่ 640/2546 
ลว. 29 ธ.ค. 46 

  9.13 -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

การสั่ง อนุมัติ อนุญาต  อธิบด ี - อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับเงินกองทนุพัฒนาสหกรณ
ใหสหกรณภายในจังหวัดที่รับผิดชอบกูยืมภายใน
วงเงินไมเกินสัญญาละหนึ่งลานบาท 

คําสั่ง ที่ 124/2547 
ลว. 11 มี.ค. 47 

  9.14    -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรร
งบประมาณ 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ภายใตแผนงานเดียวกัน 

คําสั่ง ที่ 284/2547 
ลว. 31 พ.ค. 47 



สจบ. 1 - 27 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
–  ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ 
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

- โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบ
รายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกัน 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง 

  9.15   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

การดําเนินการเกี่ยวกับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

อธิบด ี - สั่งการ อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนา 
สหกรณตามโครงการเงินกูเพื่อลดการขาดสภาพคลอง
ของสหกรณหลังลดภาระหนี ้

คําสั่ง ที่ 330/2547 
ลว. 4 มิ.ย. 47 

  9.16  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต อธิบด ี - อนุญาตใหขาราชการและลูกจางประจําขบัรถยนต
ของทางราชการเปนครั้งคราวตามความจําเปน 

คําสั่ง ที่ 402/2547 
ลว. 6 ก.ค. 47 

  9.17  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

การดําเนินการเกี่ยวกับ
เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ 

อธิบด ี - สั่งการ อนุญาต ใหสหกรณกูยืมเงินกองทุนพัฒนา 
สหกรณเพื่อจัดซือ้คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและ
เครื่องไฟสํารองตามโครงการคอมพวิเตอรเอื้ออาทร
เพื่อสหกรณ ภายในวงเงินกูยืมไมเกินสหกรณละสี่
หมื่นบาท 

คําสั่ง ที่ 54/2548 
ลว. 26 ม.ค. 48 



สจบ. 1 - 28 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  9.18  - มติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

การดําเนินการเกี่ยวกับ
เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ 

อธิบด ี - อนุญาต ใหสหกรณกูยืมเงินกองทนุพัฒนา สหกรณ
ไมเกินสัญญาละสามลานบาท 
- ขยายเวลาผอนผันการชําระหนี ้
- อนุญาตใหปรับปรุงโครงสรางหนี ้
- อนุญาตใหสหกรณลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนา 
สหกรณกูยืมเงินจากแหลงอืน่ 

คําสั่ง ที่ 229/2548 
ลว. 25 มี.ค. 48 

  9.19  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
–  ระเบียบ สร.วาดวยการบริหารงบประมาณ แบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2546 

การอนุมัติโครงการฝกอบรม อธิบด ี - อนุมัติโครงการฝกอบรมที่กรมสงเสริมสหกรณเปน
เจาของงบประมาณไดจัดขึ้นภายในจังหวัด 

คําสั่ง ที่ 361/2548 
ลว. 30 พ.ค. 48 

  9.20  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

การดําเนินการเกี่ยวกับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

อธิบด ี -  ใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน 
พะเยา ลําปาง ตาก แพรและนาน  มีอํานาจอนญุาต 
ใหสหกรณกูยืมเงินกองทุนพัฒนา สหกรณเพื่อ
รวบรวมลําไยสดป 2548 ภายในวงเงินกูไมเกินสัญญา
ละ 25,000,000.- บาท (ยี่สิบหาลานบาท) 

คําสั่ง ที่ 442/2548 
ลว. 1 ก.ค. 48 

  9.21  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

มาตรการบริหารจดัการ
ลําไย ป 2548 

อธิบด ี -  ใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน 
พะเยา ลําปาง ตาก แพรและนาน  มีอํานาจ ดังนี ้
- อนุญาตใหสหกรณ กลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
กูยืมเงินตามหลักเกณฑและเงือ่นไขผอนปรนของ

คําสั่ง ที่ 474/2548 
ลว. 19 ก.ค. 48 



สจบ. 1 - 29 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการกูยืม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2545 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรบัสหกรณ กลุม
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร กูยืมเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรไปบริหารจัดการลําไย ป 2548  
- ลงนามในสัญญากูยืมเงิน 
- ทํานิติกรรมขดทะเบียนรับจํานอง 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดชําระหนี ้

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

การบริหารงานบคุคล
พนักงานราชการ 

อธิบด ี - เลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปพนักงานราชการและ
ใหพนักงานราชการไดรับเงินชวยคาครองชีพพเิศษ 

คําสั่ง ที่ 588/2548 
ลว. 23 ก.ย. 48 

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

การบริหารงานบคุคล
พนักงานราชการ 

อธิบด ี - ใหผูวาราชการจงัหวัดปทุมธานี ชลบุรี นครนายก 
นครราชสีมา ขอนแกน เชียงใหม ลําปาง พษิณุโลก 
ชัยนาท เพชรบุรี สงขลา สุราษฎรธานี เปนผูลงนามใน
สัญญาจางพนักงานราชการ การประเมินผลพนักงาน
ราชการ การอนุญาตลาออกจากการปฏิบัติงาน และ
การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 

คําสั่ง ที่ 623/2548 
ลว. 10 ต.ค. 48 

10. สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

10.1   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การวาจางและการเบิก
คาตอบแทนบุคคลภายนอก
ผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 

เลขาธิการ - วาจางและการเบิกคาตอบแทนบคุคลภายนอก
ผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 

คําสั่ง ที่ 192/2546 
ลว. 11 มี.ค. 46 

  10.2   -  มติคณะรัฐมนตรี  การบริหารงานบคุคล เลขาธิการ - แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการสวนภูมิภาคระดับ 8 ซึ่งมใิช คําสั่ง ที่ 663/2546 



สจบ. 1 - 30 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

หัวหนาสวนราชการ 
- พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขาราชการสวนภูมิภาค 
ตั้งแตระดับ 8 ลงมา 
- ดําเนินการทางวนิัยขาราชการทั้งสวนภูมิภาคและ
สวนกลางที่ปฏิบตัิงานประจําจังหวัด 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  

ลว. 30 ก.ย. 46 

  10.3   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบคุคล เลขาธิการ - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวนิัยลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่ 739/2546 
ลว. 25 พ.ย. 46 

  10.4   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การออกหนังสือยินยอมให
เกษตรกรหรือประชาชนผู
ไดรับทะเบียนบานในเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

เลขาธิการ - พิจารณาออกหนังสือยินยอมใหเกษตรกรหรือ
ประชาชนผูไดรับทะเบียนบานในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

คําสั่ง ที่ 64/2547 
ลว. 20 ก.พ. 47 

  10.5  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การดําเนินการทีเ่กี่ยวกับ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ - จัดทําและลงนามในสัญญาเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 
สัญญาเชาซือ้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหนังสือ
รับภาระหนี ้
- ติดตาม เรงรัดจัดเก็บหนี้สิน 

คําสั่ง ที่ 89/2547 
ลว. 16 มี.ค. 47 

  10.6   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

การดําเนินการทีเ่กี่ยวกับ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เลขาธิการ - จัดทําและลงนามในสัญญาเก็บเงนิคืนทุน 
- ติดตาม เรงรัดจัดเก็บหนี้สิน 

คําสั่ง ที่ 90/2547 
ลว. 16 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 31 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

  10.7   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การจําหนายพัสด ุ เลขาธิการ - ใหความเห็นชอบในการจาํหนายพัสดุ คําสั่ง ที่ 165/2547 
ลว. 23 เม.ย. 47 

  10.8   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - ติดตามทวงหนี้และดําเนินการอืน่ใด เพื่อให
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดรับ
การชําระหนี้ครบถวน 

คําสั่ง ที่ 247/2547 
ลว. 26 พ.ค. 47 

  10.9   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การดําเนินการเกี่ยวกับการ
รับมอบที่ดินคืน 

เลขาธิการ - ใหมีหนังสือเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืนใหแก 
ส.ป.ก. 
- กรณีไมสามารถเรียกเอกสารไดใหจัดทําประกาศ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อแจงใหเกษตรกร
ทราบ 
- ติดตาม เรงรัด การจัดการเกี่ยวกัยทรัพยสินและ
หนี้สินของเกษตรกร 
 

คําสั่ง ที่ 383/2547 
ลว.  13 ส.ค. 2547 

  10.10   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - จดทะเบียนโอนการจดทะเบีนยรบัโอนสิทธิ์ในที่ดนิ
หรืออสังหาริมทรพัยใด ๆ  ของ ส.ป.ก. 

คําสั่ง ที่ 384/2547 
ลว.  13 ส.ค. 2547 



สจบ. 1 - 32 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

- ยื่นคํารองขอรังวัดสอบเขต 
- ยื่นคําขอจดทะเบียนแบงแยก 
- ยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ์ที่ดิน 
- ยื่นคําขอและรับหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ์ที่ดิน 

  10.11   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการของระเบียบ
คณะกรรมการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยการ
จัดทําโครงการที่ใชเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ.2536 

คําสั่ง ที่ 390/2547 
ลว. 16 ส.ค. 47 

  10.12   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - ลงนามในสัญญากูยืมเงินจาก ส.ป.ก. คําสั่ง ที่ 394/2547 
ลว. 16 ส.ค. 47 

  10.13  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - อนุญาตใหผูขอปรับปรุงและซอมแซมถนน ซึ่งมไิดใช
ที่ดินเพิ่มขึ้นและพิจารณาอนุญาตใหขุดลอกคลอง
โดยไมใชที่ดินเพิ่มเติม 

คําสั่ง ที่ 34/2548 
ลว. 20 ม.ค. 48 

  10.14  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 
ครั้งที่ 5/2547  แกไขเพิม่เติม  ลว.  28 ธ.ค. 2547 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - ลงนามในสัญญาแปลงหนี้คาที่ดินตามโครงการ
กองทุนที่ดิน 

คําสั่ง ที่ 71/2548 
ลว. 8 ก.พ. 48 



สจบ. 1 - 33 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  10.15  -  มติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - บอกเลิกสัญญากูยืมเงินจาก ส.ป.ก. กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร 

คําสั่ง ที่ 140/2548 
ลว. 14 มี.ค. 48 

  10.16   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การอุทธรณคําสั่ง เลขาธิการ - อุทธรณคําสั่งเปรียบเทียบคัดคานการรังวัดออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 

คําสั่ง ที่ 206/2548 
ลว. 19 เม.ย. 48 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10.17   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบคุคล 
 
 
 
 
 

เลขาธิการ 
 
 
 
 
 
 

- เลื่อนเงินเดือนลูกจางประจํา 
 
 
 
 
 
 

คําสั่ง ที่ 647/2548 
ลว. 14 ต.ค. 48 
 
 
 
 

  10.18  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบคุคล เลขาธิการ - แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
ถนนลูกรังสายหลัก  

คําสั่ง  ที่ 334/2546 
ลว.  2  พ.ค. 2546 

  10.19  -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

การอนุมัติ อนุญาต  
วินิจฉัยสั่งการ 

เลขาธิการ - จัดทําและลงนามในสัญญาเชาและสัญญาเขาทํา
ประโยชนในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งสัญญาแกไข

คําสั่ง  ที่ 469/2543 
ลว. 27 มิ.ย. 2543   



สจบ. 1 - 34 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

เพิ่มเติม และ/หรอืบันทึกตอทายสัญญา 
- ติดตามเรงรัดจัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือเตือนใหผู
เชาหรือผูรับสัญญาปฏิบัติตามเงือ่นไข   

   

  10.20    - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2518 

อนุมัติ อนุญาต  
วินิจฉัยสั่งการ 

เลขาธิการ - จัดทําและลงนามในขอตกลงตอทายสัญญาเชา
ที่ดินหรืออสังหารมิทรัพยเพื่อประกอบกิจการ
สนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

คําสั่ง ที่ 921/2544   
ลว. 7 ธ.ค. 2544 

  10.21  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจอนมุัติเบิกจาย
คาใชจายตาง ๆ  ตามหนังสือเวียน กระทรวงการคลัง  
ที่ กค 0526.7 / ว 112     ลว. 9  ต.ค. 2543 

คําสั่ง  ที่ 165/2544 
ลว.  28 ก.พ. 2544 

  10.22   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 0 ใหแกผูประกอบการที่ขาย
สินคาหรือบริการ ให ส.ป.ก. จังหวัด 

คําสั่ง  ที่ 706/2544 
ลว.  8  ต.ค. 2544 

  10.23   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจลงนามในสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินเพือ่การปฏิรูปที่ดิน 

คําสั่ง  ที่ 1013/2545 
ลว.  24  ธ.ค. 2545 

  10.24   - มติคณะรัฐมนตรี  อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจวินจิฉัย ออกหนังสือ คําสั่ง  ที่ 1014/2545 



สจบ. 1 - 35 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

สั่งการ ยินยอมใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ  กอสราง
อาคาร  โรงเรือนทีไ่มเกิน สมควรสําหรับใชเปนที่อยู
อาศัยของตนเองในแปลงเกษตรกรรมเพื่อใชเปน
เอกสารประกอบในการขออนญุาตกอสรางอาคารตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   

ลว.  24  ธ.ค. 2545 

  10.25    - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบคุคล เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

คําสั่ง  ที่ 374/2547 
ลว.  6  ส.ค. 2547 

  10.26    - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การดําเนินคดีปกครอง เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดฟองคดแีละดําเนินคดีปกครอง คําสั่ง  ที่ 157/2548 
ลว.  22  มี.ค. 2548 

  10.27    - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัย 
สั่งการ 

เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจลงนามในสัญญาการ
ผอนชําระหนี้ ทําสัญญารับสภาพหนี้ ดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการหรือการประนอมขอ
พิพาทดําเนินคดแีพงและคดีลมละลาย  บังคับคดีรอง
ทุกขหรือถอนคํารองทุกขในคดีอาญา 

คําสั่ง  ที่ 767/2548 
ลว.  17  พ.ค. 2548 

  10.28   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบคุคล เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจในการสรรหาและการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  
ดําเนินการทางวนิัย  อนุญาตการลาออกและสั่งการ  
อนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับพนักงานราชการในเรื่อง

คําสั่ง  ที่ 63/2549 
ลว.  30  ม.ค. 2549 



สจบ. 1 - 36 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2548 

คาตอบแทน  สิทธิประโยชนและบริหารบุคคล
พนักงานราชการ 

  10.29   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

ออกคําสั่งการไดรับเงินเพิ่ม 
การครองชพีชั่วคราวของ
ขาราชการและ
ลูกจางประจํา 

เลขาธิการ - ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจออกคําสั่ง  การไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจํา 

คําสั่ง  ที่ 260/2549 
ลว.  10  เม.ย. 2549 

  10.30    - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

ใชดุลยพินิจพิจารณา
เบิกจายคาจัดทําของที่
ระลึก 

เลขาธิการ - ใหผูวาราชการมีอํานาจในการใชดุลยพินิจพิจารณา
ใหเบิกจายคาจัดทําของที่ระลึกในการจัดงานตาง ๆ  

คําสั่ง  ที่ 409/2549 
ลว.  25  พ.ค. 2549 

11. สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

11.1   -  มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
– พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบก.ค.วาดวยลูกจางประจาํของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2545 
–  ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ 
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงานบคุคล  
การบริหารงบประมาณ  
การบริหารพัสด ุ

เลขาธิการ 1. การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
2) ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
3) ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจาํ 
2. บริหารงบประมาณที่ใชดําเนนิการในสํานักงาน
เศรษฐกิจเขต 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสด ุ

คําสั่ง  ที่ 571/2546 
ลว. 23 ธ.ค. 46 
 
 



สจบ. 1 - 37 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

  11.2  - ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
งบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ 
(ขอยกเลิกขอความในขอ 2 
ของคําสั่งที่  571/2546 ) 

เลขาธิการ (ขอความที่แกไข) 
“2.  การบริหารงบประมาณ   
มอบอํานาจการบริหารงบประมาณที่ใชดําเนินการ

ในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบรหิารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546” 

คําสั่ง  ที่ 99/2549 
ลว.  3 เม.ย. 49 
 

  11.3  - ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2548 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
งบประมาณจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 

การบริหารงบประมาณ 
(ขอยกเลิกขอความในขอ 2 
ของคําสั่งที่ 99/2549    
ลว. 3 เม.ย.2549) 

เลขาธิการ (ขอความที่แกไข) 
“2.  การบริหารงบประมาณ   
มอบอํานาจการบริหารงบประมาณที่ใชดําเนินการ

ในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบรหิารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2549” 

คําสั่ง  ที่ 157/2549 
ลว. 20 มิ.ย. 49 

  11.4  - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

ขอเพิ่มเติมในคําสั่ง
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ที่ 571/2546   
ลว. 23  ธ.ค. 2546 

เลขาธิการ (ขอความที่เพิ่มเตมิ) 
“4. หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบตอ 
ใหแก ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต
ในฐานะหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยู
ในจังหวัด  ปฏิบตัิราชการแทนตอไปไมขัดของถือวา
ไดรับความเหน็ชอบจากเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  แลว”  

คําสั่ง  ที่  84/2547 
ลว. 26 ก.พ. 47 

 


