
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

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

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

การบริหารงานบคุคล อธิบด ี

 
- การดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัย 
อยางรายแรง    
2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิัย 
อยางไมรายแรง 
3) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางรายแรง 
4) สั่งลงโทษทางวนิัยอยางไมรายแรง 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

คําสั่ง  ที่   536/2546     
ลว. 30 ก.ย. 46 
 

  1.2  มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การสั่งซื้อ สั่งจางและการ
ดําเนินการตามระเบียบระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

อธิบด ี

 
- สั่งซื้อ สั่งจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- บริหารงบประมาณรายจายและปรับเปลี่ยน
งบประมาณ 

คําสั่ง ที่ 742/2546           
ลว. 29 ธ.ค. 46 
 

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

การขุดบอกรองน้ําทางเรือเดิน อธิบด ี
 

- อนุญาตเกี่ยวกับการขุดลอกรองน้ําทางเรือดิน 
- เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตเกี่ยวกับการขุดลอก
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงรองน้ําทางเรือเดิน 
- พิจารณาอนุญาตและการจําหนายวัสดุที่ไดจาก

คําสั่ง ที่ 498/2546          
ลว. 9 ก.ย. 46   



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 
2456 

การขุดลอก 

  1.4  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ําไทย 
พ.ศ. 2456 

การอนุญาตการปลูกสรางสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา 

อธิบดี -พิจารณาอนุญาตการปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 
- ระวังชี้และรับรองเขตที่ดินที่มีเขตจดแมน้ํา ลํา
คลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ และทะเลภายใน
เขตนานน้ําไทย 
- จัดเก็บคาธรรมเนียม 
- สั่งหามใชและใหแกไขทารับ – สงคนโดยสาร ทา
รับ – สงสินคา ทาเทียบเรือและแพ 
- พิจารณาและอนุญาตการเท ทิ้ง หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหหิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา 
สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเวนน้ํามันและ
เคมีภัณฑลงในแมน้ําลําคลอง 
- ดําเนินการกรณีเมื่อมีเรือหรือสิ่งอื่นใดจมลงหรือ
มีสภาพที่อาจเปนอันตรายแกการเดินเรือใน
นานน้ําไทย 

คําสั่ง ที่  291/2547         
ลว.25 พ.ค. 47 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.5  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-พ.ร.บ.  การเดินเรือในนานน้ําไทย 
พ.ศ. 2456 
 

การควบคุม ดูแล พิจารณา
อนุญาตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ของเรือโดยสารประจําทาง 

อธิบด ี
 

- ใหผูวาราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล     
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับเรือโดยสารประจําทาง 

คําสั่ง ที่  22/2548           
ลว.27 ม.ค. 48   



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
  1.6  – มติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-พ.ร.บ.  การเดินเรือในนานน้ําไทย 
พ.ศ. 2456 

การจัดเก็บคาธรรมเนียม อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล     
มีอํานาจจัดเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ใหเรือเดินประจําทาง 

คําสั่ง  ที่  468/2548        
ลว.14 ต.ค. 48 

2. กรมการขนสงทางบก 2.1  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การจดทะเบียนรถยนตสามลอสวน
บุคคล 

อธิบด ี
 

- ใหความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามลอ
สวนบุคคล 
 
 

คําสั่ง  ที่  583/2548  
ลว. 10 พ.ย. 48   

  2.2  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ    
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผน
งบประมาณเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจาย 

 

คําสั่ง  ที่  112/2549  
ลว. 6 มี.ค. 49 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

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

  2.3  -  มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราฃการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล
ลูกจางประจํา 

อธิบดี 
 

- เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยรลูกจางประจํา 
 

คําสั่ง  ที่  563/2546  
ลว. 7 พ.ย. 46   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.4  - มติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบl  สร. วาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ.2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2546 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี
 

- โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ภายใตแผนงานเดียวกัน    
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายตาม (1) ใหดําเนินการเพื่อแกไขปญหาใน
การดําเนินการ 
      

คําสั่ง  ที่  112/2549  
ลว. 6 มี.ค. 49  

 
 
 

 2.5  –  มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

การบริหารงบประมาณ อธิบด ี
 

- ซื้อหรือจางและจําหนายตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

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



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 

 

แผนดิน พ.ศ. 2534และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  ระเบียบ ส.ร.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

  2.6  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การวินิจฉัยสั่งการ กรณีขาราชการ
เดินทางไปตางประเทศในระหวาง
การลา หรือระหวาง
วันหยุดราชการ 

อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการวินิจฉัย- 
สั่งการ กรณีขาราชการเดินทางไปตางประเทศใน
ระหวางการลา หรือระหวางวันหยุดราชการ 

คําสั่ง  ที่  91/2547  
ลว.16 ก.พ. 47  

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

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - แตงตั้งยายขาราชการระดับ 8 ลงมา ซึ่งไมใช
หัวหนาสวนราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการระดับ 8 ลงมา  
- สรรหา และเลือกสรรบุคคลเขารับขาราชการ 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- แตงคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด 

คําสั่ง ที่ 562/2546 
ลว. 7 พ.ย. 46 

3. กรมการขนสงทาง
อากาศ 

3.1  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอํานาจ 

การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การอนุมัติ อนุญาต และการสั่งการ 

อธิบดี - บริหารงานบุคคล 
- บริหารงบประมาณ 
- อนุมัติ วินิจฉัย วินิจฉัยสั่งการ  
 

คําสั่ง  ที่  104/2547  
ลว. 23 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
พ.ศ.  2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 

4. กรมทางหลวง 4.1  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การดําเนินการทางวินัย อธิบดี - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
- สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
-  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไม 
รายแรง 
- สั่งลงโทษขาราชการอยางรายแรงและอยางไม
รายแรง 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
และสั่งลงโทษลูกจางประจําทุกระดับ 

คําสั่ง ที่ จ3.8/11/2546  
ลว. 30 ต.ค. 46 

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

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมี
การสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ลูกจางประจํา 
- สั่งลงโทษลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่ จ.3.8 /2/2547 
ลว. 19 ก.พ. 47 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ. 2537 

 
 
 
 
 

 

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

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ คําสั่ง  ที่ จ3.8/12/2546  
ลว. 30 ธ.ค. 46  

  4.4  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
และลูกจางประจํา 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและคาจางของขาราชการและ
ลูกจางประจํา 

คําสั่ง  ที่ จ 3.8/4/2547  
ลว. 31 มี.ค. 46 

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

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - ดําเนินการตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

คําสั่ง ที่ บ.1/60/2547  
ลว. 31 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

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

  4.6  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชกาแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2548 
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ  อธิบดี - โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบ
รายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระบบนี้ 
 

คําสั่ง ที่ บ.1/ 75 /2549  
ลว. 15 พ.ย. 49 

  4.7  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 เม.ย.2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.2535  

การอนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย สั่งการ อธิบดี -  แตงตั้งใหเปนเจาพนักงานควบคุมทางหลวง มี
อํานาจตามมาตรา 59 วรรคสอง มาตรา 61 
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 
 

หนังสือมอบหมาย  
ที่ คค 0606/11778 
ลว. 30 ต.ค. 46 

5. กรมทางหลวงชนบท 5.1  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - ดําเนินการทางวินัยและสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเขารับราชการ  

คําสั่ง ที่ 929/2546  
ลว. 22 ก.ย. 46 



สจบ. 1 - 9 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

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

  5.2  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 

คําสั่ง ที่ 1099/2546  
ลว. 24 พ.ย. 46 

  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 - เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เสนอความเห็นประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการ 

คําสั่ง ที่ 291/2547  
ลว. 30 มี.ค. 47 

  5.4  – มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุดวยวิธี

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
- โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

คําสั่ง ที่ 1015/2546  
ลว. 31 ต.ค. 46 



สจบ. 1 - 10 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2549 

  5.5 –  มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2549 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี  - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการครุภัณฑ ที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ในงบลงทุน งบเงินอุดหนุนหรืองบ
รายจายอื่นที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบ
รายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายในงบรายจายตาง ๆ ภายใตแผน
งบประมาณเดียวกัน หรือนําเงินนอกงบประมาณ
ไปเพิ่มวงเงิน รายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ไดไมเกินรอยละสิบ
ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร 

คําสั่ง ที่ 1257/2548 
ลว. 9 พ.ย. 48 

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

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - แกไขคําสั่งกรมทางหลวง ที่ 1257 / 2548 ลว.  
9 พ.ย. 2548 จากมอบอํานาจตามระเบียบ สร. วา
ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2546 เปนระเบียบ สร.วาดวยการบริหาร

คําสั่ง  ที่ 594/2549 
ลว. 23 มิ.ย. 49 



สจบ. 1 - 11 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงคมนาคม  

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ  เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2549 

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 

  5.7  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 

การดําเนินการ สั่งซื้อ สั่งจาง ตาม
ระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 

อธิบดี - สั่งซื้อ สั่งจาง ตามระเบียบ สร.วาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549   เพิ่มเติมใน 
คําสั่ง  ที่ 1015 / 2546 ลว. 31 ต.ค.46 

คําสั่ง ที่ 286/2549 
ลว. 27 มี.ค. 49 

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

อนุมัติ อนุญาต วินิจฉัยสั่งการ อธิบดี - ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.2535 คําสั่ง ที่ 300/2547 
ลว. 31 มี.ค. 47 

  


