
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
1. กรมอุตุนิยมวิทยา 1.1  -  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 

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

การสั่งการตามกฎหมาย 
การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
การบริหารงานบคุคล 
การบริหารงานงบประมาณ 
 

อธิบด ี - สั่งใหขาราชการและลูกจางประจาํของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในจังหวดั  
- ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของหนวยงาน
อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้นในเรื่องตาง ๆ  
ทั้งหมด 
-  การดําเนินทางวินัยแกขาราชการทุกระดับของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนัน้ ๆ  
ดังนี้ 
    1)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
    2) สั่งพักราชการ  หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน   
    3)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมี
การสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 
    4)  สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนในสังกัดกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด 
          (1) กรณีลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
          (2) กรณีลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
    5) ในสวนของลกูจางประจํา ใหผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการพิจารณา 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
-  โอน  และหรอืการเปลี่ยนแปลงเงนิเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน  หรือจัดซื้อจัดจางของหนวยงานกรม

คําสั่ง ที่ 477/2546 
ลว.  16 ธ.ค. 2546 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
อุตุนิยมวิทยา 
    ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครภุัณฑ  หรือ
สิ่งกอสรางเพิ่มเติม  จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา
หนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาท 
- โอน  และหรือเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณในงบ
รายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกันไปเพิ่มใน
รายการครุภณัฑและสิ่งกอสราง 

2. สํานักงานสถิติแหงชาติ 2.1  -  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
 -  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
-  ระเบียบ สร. วาดวยการอนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ  พ.ศ. 2524 
-  พ.ร.ฎ. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. 2526  และฉบับแกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่6)  พ.ศ. 2541 
-  พ.ร.ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 
-  ระเบียบ กค. วาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ. 2534  และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2544 
-  ระเบียบ กค. วาดวยการจายเงินตอบแทน

การสั่งการ   อนุญาต  อนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการ
อื่น ๆ  
การบริหารงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการ -  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามญัสังกัดสํานักงาน
สถิติจังหวัดรักษาราชการแทนสถิติจังหวัด  ในกรณีผู
ดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาทีร่าชการได 
-  อนุญาตใหขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติ
จังหวัดออกนอกเขตจังหวัด 
-  อนุญาตใหลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสถิติ
จังหวัดออกนอกเขตจังหวัด 
-  อนุญาตใหพนกังานราชการในสังกัดสํานักงานสถิติ
จังหวัดออกนอกเขตจังหวัด 
-  ซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ 
- แตงตั้งพนักงานและการออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่หรือพนักงาน  เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. 
สถิติ พ.ศ.2508 
- ออกบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ 

คําสั่ง ที่ 322/2548 
ลว.   5 ต.ค. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
การปฏิบัตินอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2536 
-  ระเบียบ กค. วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 
-  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0527.6/ว 
31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542 
-  คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 
390/2544  ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
-  ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2548 
-  ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 และ
ระเบียบการคลังที่เกี่ยวของ 
-  พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ.2508 มาตรา 6 และ
กฎกระทรวง (พ.ศ.2521) ออกตามความใน 
พ.ร.บ. 2508 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 
-  พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ  
พ.ศ. 2542 
-  พ.ร.ฎ.  คาเชาบานขาราชการ  พ.ศ. 2527 
และฉบับแกไขเพิม่เติม 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคา
เชาบานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด
การรับรองการใชสิทธิการขอเบิกคาเชาบาน  รวมทั้งการ
อนุมัติเบิกจายคาเชาบาน 
- อนุญาต  การใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขต
จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน  หรือการใชรถยนตขามคืนของ
ขาราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจางชั่วคราวใน
สังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด 
-  การเบิกคาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการ
สํานักงานสถิติจังหวัด 
- จัดทําสํามะโนหรือการสํารวจ 
    1) ประกาศกําหนดในใบแบบ 
     2) กําหนดขอถามและวธิีการกรอกรายการในใบ
แบบและใบกําหนดขอถาม 
     3)  กําหนดระยะเวลาทีพ่นักงานเจาหนาที่หรือ
พนักงานจะสงใบแบบและระยะเวลาที่ผูกรอกรายการ
จะสงใบแบบคืน 
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
- อนุญาตใหขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด  
ลากิจสวนตัว  ลาปวย  ลาพักผอน  ลาคลอดบุตร 
- แตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการระดับ 8 ภายในจังหวัด 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
เบิกจายเชาบานขาราชการ  พ.ศ. 2530  
ขอ 6  ขอ 7  และขอ 8 
-  ระเบียบ สร. วาดวยรถราชการ  พ.ศ. 2523 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2545 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค  0526.7/ว 
62  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 
-  พ.ร.บ. สถิติแหงชาติ  พ.ศ. 2508  
-  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2535  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 0708.4/  ว 1   
ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2536 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 0708.4/  ว 
11   ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545  และ
ตามที่ ก.พ. จะไดกําหนดตอไปในภาย 
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร. 
1009.5/1046  ลงวันที่ 10 กันยายน   
พ.ศ. 2546  
-  ระเบียบ สร. วาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ. 2535  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ. 2542   
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร. 1009.5 / 
1046  ลงวันที่ 10 กันยายน  พ.ศ. 2546 

สํานักงานสถิติจังหวัด 
- เลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการตั้งแตระดับ 8 ลงมา   
-  การดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงาน
ราชการ 
- จางพนักงานราชการ 
- ออกคําสั่งใหพนกังานราชการไดรับเงินชวยคาครอง
ชีพพิเศษ 
- อนุญาตใหพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานสถิติ
จังหวัด ลากิจสวนตัว ลาปวย ลาพกัผอน ลาคลอด
บุตร และลาเพือ่รับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบเพือ่ฝกวิชาทหารและเขารับการระดมพล 
- แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
- เลื่อนขั้นตอบแทนพนักงานราชการ 
-  การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
- จางลูกจางชั่วคราวในสํานักงานสถิติจังหวัด   
- อนุญาตใหลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสถิติ
จังหวัด  ลากิจสวนตัว  ลาปวย  ลาพักผอน  ลาคลอด
บุตร  และเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบ  เพือ่ฝกวิชาทหารและเขารับการระดมพล 
- โอนและโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
-  พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจาํตําแหนง  
พ.ศ. 2538 
-  กฎ  ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
พ.ศ. 2544 
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร. 0708.1/ ว 5   
ลงวันที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2544 
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร. 1009.5/ 
1046   ลงวันที่ 10  กันยายน  พ.ศ. 2546 
-  กฎ  ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) วาดวย
การสอบสวนพจิารณา 
-  ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.
2547 
-  ระเบียบ สร. นายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการ  ลว. 2 มี.ค. 2548 
-  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ดวนที่สุด  ที่ นร 0504/ ว  206 ลว. 7 ต.ค. 47 
-  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนกังาน
ราชการ  ดวนที่สุด ที่ นร 1008.5 / คพร./24   

จัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานเดียวกันและสํานัก
เบิกเดียวกัน 
-  โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน  หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนด
เปนรายการใด ๆ   ในแผนงานเดียวกัน  หรือตาง
แผนงานได  แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขาม
ปงบประมาณ  และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคาง
ชําระ  ใหโอนไปชาํระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดบั
แรก 
             ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางเพิ่มเติมจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา
หนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาท ตามลําดับ 
-  โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณใน
งบประมาณรายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกัน  ไป
เพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสรางไดไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
-  โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
งบประมาณกลาง 
-  เบิกจายคาใชจายตาง ๆ  และกอหนี้ผูกพันเงิน
งบประมาณในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
หรือหมวดอื่น ๆ  ทีเ่บิกจายในลักษณะหมวดดังกลาว
ขางตนเฉพาะกรณีที่ไมมีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบงัคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
ลงวันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2547 
-  ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ. 2547  
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ   ลงวันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2548 
-  คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ   
ที่ 8/2548  ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548 
-  ระเบียบ  สร. วาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ. 2547 
- ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 
-  ระเบียบ สร. วาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ. 2547 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ 
กค  0527.6/ว 31   ลว. 26 เมษายน  2542 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง   ที่ 
กค  0527.6/ว 31   ลว. 26 เมษายน  2542 
-  คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ที่  8/2548  ลว. 10 มกราคม พ.ศ. 2548 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรี หรือรายการที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตใหจายในเรื่องนั้น ๆ  ไวแลว ใหจายไดเทาที่
จายจริงตามความจําเปนและประหยัด  โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ของหนวยงาน
นั้นใหมีประสิทธภิาพ 
- ยินยอมในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณแทนสวน
ราชการอื่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ขอ 6 
-  ระเบียบ สร. วาดวยการบริหาร
งบประมาณ  พ.ศ. 2546  
-  หนังสือสํานักงบประมาณ  
ที่ นร 0403/ว 198 ลว. 30 กันยายน  2545 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่  กค  0502/ว 101  ลว. 10  กรกฎาคม พ.ศ.
2533 
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค  0505.4/ว 274  ลว. 30 กันยายน พ.ศ.
2545 
- ระเบียบ  สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2  -  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
--  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2549  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณ เลขาธิการ - โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ  ภายใตแผนงานเดียวกันและ
สํานักเบิกเดียวกัน 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงนิเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน  หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนด
เปนรายการใด ๆ  ในแผนงานเดียวกนั หรือตางแผนงาน
ได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขาม
ปงบประมาณ และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคาง 
ชําระใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก 

คําสั่ง ที่  201/2549 
ลว. 9  ส.ค. 49  



สจบ. 1 - 8 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
พ.ศ. 2548  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
- หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ 
- หนังสือเวียนสํานักงบประมาณที่เกี่ยวของ 
- หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่เกีย่วของ 

- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณใน
งบประมาณรายจายตาง ๆ  ภายใตแผนงานเดียวกันไป
เพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางไดไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
งบประมาณกลาง  
- เบิกคาใชจายตาง ๆ  และกอหนี้ผูกพันเงิน
งบประมาณ 
- ใหความยินยอมในเรื่องการเบิกเงนิงบประมาณแทน
สวนราชการอืน่   

  2.3   - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 46 
 - พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุพ.ศ. 2535 
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 

การบริหารงบประมาณ เลขาธิการ -  ดําเนินจัดหา การซื้อ หรือการจางไดทุกวิธ ี
-  ใหความเห็นชอบรายงานการขอซือ้ หรือขอจาง 
- อนุมัติการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ
และการจาง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู
มีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง  ประกาศ
รายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง 
- แตงตั้งขาราชการใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่พัสดุ 
-  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการซือ้หรือจาง   
-  แตงตั้งผูควบคมุงานในการกอสราง 
-  สั่งซื้อหรือสั่งจางทุกวิธี  สั่งยกเลิกการประกวดราคา 
- ทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  บอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือ 

คําสั่ง ที่  54/2549 
ลว.  20 ก.พ. 2549 

 


