
สจบ. 1 - 1 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

1. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

1.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  ระเบียบ สร. วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

 

การดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

ปลัดกระทรวง 

 
- อนุมัติเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงิน
เกินอํานาจของผูอํานวยการสิ่งแวดลอม  
- สั่งซื้อหรือสั่งจางนอกจากวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายใน
วงเงินไมเกิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งรอยลาน
บาท) 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ
ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000.- บาท  
(หาสิบลานบาท) 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินเกินอํานาจของหัวหนาหนวยงานสวนกลาง 
- สั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
100,000,000.- บาท (หนึ่งรอยลานบาท) 
- สั่งจางออกแบบและคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงิน
ไมเกิน100,000,000.- บาท (หนึ่งรอยลานบาท) 
- ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

คําสั่ง  ที่  58/2546  
ลว.3 มี.ค. 46 

  1.2   - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 

การอนุญาต อนุมัติ การจางลูกจาง เลิกหรือ
ใหลาออก 

ปลัดกระทรวง 

 
- อนุมัติการจางลูกจาง เลิกจาง หรือใหออก 
 ลูกจางชั่วคราวรายเดือน และรายวัน 

คําสั่ง  ที่ 52/2546  
ลว. 9 เม.ย. 46 



สจบ. 1 - 2 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

  1.3   - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  22  กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล ปลัดกระทรวง 
 

- แตงตั้ง(ยาย) ขาราชการ ระดับ 8 ลงมา ที่ไมใช
หัวหนาสวนราชการ 
- เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ ตั้งแตระดับ 8 
ลงมาและเลื่อนคาจางลูกจางประจํา 
- ดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางประจํา
เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย ที่สั่งลงโทษขาราชการ การสั่ง
พักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน 
- การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

คําสั่ง  ที่ 209/2546  
ลว. 10 ก.ค. 47   

2. กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง 

2.1   - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่  22  กรกฎาคม 2546 
- ระเบียบ สร.วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน 
การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน 

อธิบดี - อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้ง
หนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหนัวหนาหนวยงาน
สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดตางๆ  ที่
กําหนดไวในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางนอกจากวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายใน
วงเงินไมเกิน 50,000,000.- บาท (-หาสิบลานบาท-).  
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ
ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 25,000,000.- บาท  
(-ยี่สิบหาลานบาท-) 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินไมเกิน 50,000,000.- บาท (-หาสิบลานบาท-) 
- สั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
50,000,000.- บาท (-หาสิบลานบาท-) 

คําสั่ง  ที่ 16/2547 
 ลว.12 ม.ค. 2547 



สจบ. 1 - 3 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

- สั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายใน
วงเงินไมเกิน 10,000,000.- บาท (-สิบลานบาท-) 
- ดําเนินการอื่นๆเกี่ยวกับการจัดหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2   - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบด ี
 

- เสนอความเห็นการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
- เสนอความเห็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
- ดําเนินการทางวินัย ดังนี้ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรงขาราชการสวนกลางที่
ปฏิบัติงานในจังหวัด 
2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
สําหรับขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
4) สั่งลงโทษขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

คําสั่ง  ที่  302/2546  
ลว. 17 ธ.ค. 46   

3. กรมทรัพยากรน้ํา 3.1   - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบด ี
 

- สั่งการอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการของ
ฝายทรัพยากรน้ําจังหวัด และสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาคที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด 
 
 

คําสั่ง  ที่  10/2547  
ลว. 8 ม.ค. 47   



สจบ. 1 - 4 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

4. กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

4.1  - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ..ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2530 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล อธิบดี - ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล แกไข
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
- สั่งและกําหนดวิธีการใหผูรับใบอนุญาตแกไข
เพื่อปองกันความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 
- เปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที ่
- ดําเนินคดีแพง ตาม พ.ร.บ.น้ําบาดาลฯ 

คําสั่ง  ที่  404/2547 
ลว.  1 ธ.ค. 47 

  4.2   - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ..ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การอนุมัติ อนุญาต การวินิจฉัยสั่งการ อธิบด ี
 

- การลาของขาราชการ และลูกจางประจํา 
- การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
- คาใชจายในการฝกอบรม 
- การเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาจางนอกเวลาให
ลูกจาง 
- เบิกจายคาเชาบานของขาราชการ คา
รักษาพยาบาลของขาราชการและลูกจาง เบิก
จายเงิน 
สวัสดิการการชวยเหลือบุตร การศึกษาบุตรของ 
ขาราชการและลูกจาง 

คําสั่ง  ที่  57/2546  
ลว. 14 มี.ค. 46   



สจบ. 1 - 5 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

- อนุมัติขาราชการและลูกจางปฏิบัติราชการนอก
เวลา 

  4.3   - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธืบดี - เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติในจังหวัด 
- เสนอความเห็นในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติในจังหวัด 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ขาราชการสวนที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
- สั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน
สําหรับขาราชการสวนที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
-  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไม 
รายแรงขาราชการสวนที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
- สั่งลงโทษขาราชการสวนที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงมีมติ 
- สรรหาบุคคลเขารับราชการ 

คําสั่ง  ที่  116/2547  
ลว. 26 มี.ค. 47 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช 

5.1   - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

การดําเนินการจัดหาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติมยกเวนการแลกเปลี่ยน 
การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน 

อธิบดี - อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้ง
หนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหนัวหนาหนวยงาน
สวนกลางที่กําหนดไวใน ขอ 6 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณี
พิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000.- 
บาท (-หาสิบลานบาท-).  
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงิน

คําสั่ง  ที่ 153/2548 
ลว. 4 ก.พ. 48 



สจบ. 1 - 6 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

 
 
 

ไมเกิน 25,000,000.- บาท (-ยี่สิบหาลานบาท-) 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินเกินอํานาจของหัวหนาสวนราชการสวนกลาง 
- สั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
50,000,000.- บาท (-หาสิบลานบาท-) 
- สั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายใน
วงเงินไมเกิน 10,000,000.- บาท (-สิบลานบาท-) 
- ดําเนินการอื่นๆเกี่ยวกับการจัดหา 

  5.2  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ  สร. วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การดําเนินงานตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติมในสวนของเงินรายไดเพื่อ
บํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ 

อธิบดี - อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้ง
หนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนาหนวยงาน
สวนกลางที่กําหนดไวใน ขอ 4 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณี
พิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 20,000,000.- 
บาท (-ยี่สิบลานบาท-).  
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงิน
ไมเกิน 10,000,000.- บาท (-สิบลานบาท-) 
- สั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินเกินอํานาจของหัวหนาสวนราชการสวนกลาง 
- สั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
10,000,000.- บาท (-สิบลานบาท-) 
- สั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายใน
วงเงินไมเกิน 10,000,000.- บาท (-สิบลานบาท-) 

คําสั่ง  ที่ 547/2548 
ลว. 21 เม.ย. 48 



สจบ. 1 - 7 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

- ดําเนินการอื่นๆเกี่ยวกับการจัดหา 
  5.3  - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค.วาดวย 
ลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. 2537 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี - เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนขาราชการ 
- การดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
1) แตงตั้งกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง 
2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
3) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไม
รายแรง 
4) สั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
5) สั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
การเลื่อนขั้นคาจาง ลูกจางประจํา 
- การดําเนินการทางวินัย ลูกจางประจํา 
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไม
รายแรง 
2) แตงตั้งกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง 
3) สั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
4) สั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
5) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

คําสั่ง  ที่ 131/2547 
ลว. 27 ม.ค. 47 



สจบ. 1 - 8 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

  5.4   - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การดําเนินการตามระเบียบ สร.วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกเพิ่มเติมในสวนของ
เงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหรือเขตหามลาสัตวปา  

อธิบดี - อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้ง
หนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนาหนวยงาน
สวนกลาง  ตามที่กําหนดไวใน ขอ 4 

คําสั่ง  ที่ 506/2549 
ลว. 31 มี.ค. 2549 

6. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

6.1   – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ  สร. วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 

การบริหารงานและงบประมาณ เลขาธิการ - บริหารงานและงบประมาณ โครงการถายโอน
และสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

คําสั่ง ที่114/2547  
ลว. 9 มี.ค. 47 

7. กรมปาไม 7.1  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิ่มเติม 
-  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ

การพิจารณาความดีความชอบ อธิบดี - เสนอความดีความชอบขาราชการและ
ลูกจางประจําผูปฏิบัติงานประจํากลุมปฏิบัติ
ภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค(ดานปาไม) 

ค่ําสั่ง ที่ 47/2548  
ลว.28 ม.ค. 48 



สจบ. 1 - 9 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

พลเรือน พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม 

  7.2   – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และที่แกไขเพิ่มเติม   

การอนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย สั่งการ อธิบดี 1. อนุมัติใหเดินทางไปราชการ ตามพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2526 กรณีการเดินทาง ไปราชการใน
ราชอาณาจักรครั้งละไมเกิน 30 วัน โดยใหกระทํา
ไดภายในวงเงินงบประมาณรายจายหรือเงินอื่นที่
ไดรับ 
2. พิจารณาอนุญาตใหลาในสวนที่เปนอํานาจของ
อธิบดีกรมปาไม  ตามระเบียบวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. 2535 ยกเวนลาอุปสมบท หรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย  การลาไปศึกษา ฝกอบรมดู
งาน  หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ การลา
ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการ
ลาติดตามคูสมรสซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ   

คําสั่ง ที่ 341/2548 
ลว. 6 พ.ค. 2548 

  7.3  – มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และที่แกไขเพิ่มเติม   

1. การบริหารงานบุคคล 
2. การบริหารงบประมาณ 
3. การบริหารพัสดุ 

อธิบดี 1. การบริหารงานบุคคล 
1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง 
1.2 การดําเนินการทางวินัย 
1.3 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับ

ราชการ 
1.4 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 

คําสั่ง  ที่ 123/2547 
ลว. 5  เม.ย. 2547 



สจบ. 1 - 10 - 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ลําดับ สวนราชการ ระเบยีบ / กฎหมาย เรื่อง ผูมีอํานาจ อํานาจที่มอบใหผูวาราชการจังหวดั หมายเหต ุ

1.5 การรักษาราชการแทน 
1.6 การจางลูกจางชั่วคราว 

2. การบริหารงบประมาณ 
2.1 กรณีราชการบริหารสวนภูมิภาค 
2.2 กรณีราชการบริหารสวนกลางที่มี

สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
3. การบริหารพัสดุ 

 
 
 


