
สําเนา 
 

คําส่ังกรมประชาสัมพันธ 
ที่  822/2548 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดั 
                              ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

......................................................... 
 
 ตามที่  กรมประชาสัมพันธไดมีคําส่ังที่  741/2546  ลงวันที่  30 กันยายน  2546 และคําส่ังที่ 

435/2547  ลงวันที่  17  มิถุนายน  2547  เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ไปแลวนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดความคลองตัว           
ในการบริหารราชการของจังหวัด  จึงเห็นสมควรปรับปรุงคําส่ังการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  38 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 จึงใหยกเลิกคําส่ัง   
กรมประชาสัมพันธดังกลาวขางตนและใหใชคําส่ังฉบับนี้แทน  โดยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด          
ทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ยกเวนกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัด             
จะมอบอํานาจตอใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด    หรือหัวหนาสวนราชการสวนกลางของ                
กรมประชาสัมพันธที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ  ไดตามที่เห็นสมควร  ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบทาย       
คําส่ังนี้ 

 บรรดาคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคาํส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วันที่  21  กันยายน  พ.ศ.2548 
 

(ลงชื่อ)   ดุษฎี  สินเจิมสิริ 
                                                                                                                                     
                                                                              (นายดุษฎี  สินเจิมสิริ) 
         อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อํานาจหนาที่การปฏิบัติราชการที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

มอบหมายผูวาราชการจังหวดั 
มีอํานาจในการสั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ 

 

ลําดับที่ อํานาจหนาที่ทีม่อบหมายใหผูวาราชการจงัหวัด 
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติคณะรัฐมนตรี 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 

7. 

ราชการสวนภมูิภาค 
ดานการบริหารงานบุคคล 
การบรรจุลูกจางประจําผูไปรับราชการทหาร  ตามกฎหมายวา 
ดวยการไปรับราชการทหาร  และพนราชการโดยไมมีความผิด
กลับเขารับราชการตามเดิม 
การบรรจุลูกจางประจําผูออกจากราชการไปแลวกลับเขารับ 
ราชการ 
การสั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจํา 
 
 
 
 

การส่ังเพิ่มคาจางลูกจางประจําผูครบเกษียณอายุในวันที่  30  
กันยายน ของปนั้นโดยไมจายตัวเงินทั้งนี้เพื่อประโยชนใน  
การดําเนินการจายบําเหน็จลูกจาง 
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  การลงโทษ  
ทางวินัย   การสั่งพักราชการ  และสั่งใหกลับเขาราชการใน
ตําแหนงเดิมแกลูกจางประจํา 
การสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ  เพื่อรับบําเหน็จดวย
เหตุเจ็บปวย หรือขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติหรือการดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  หรือกายภาพทุพพลภาพไรความ 
สามารถ  จิตฟนเฟอน 
การแตงตั้งกรรมการสอบสวนลูกจางประจํา  และส่ังใหออก
จากราชการดวยเหตุหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ  
หนาที่ของตน  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใดส่ังใหออกจากราชการ  
ดวยเหตุถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและ  
สอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษใหออก  ปลดออก 
หรือไลออก  แตมีมลทินหรือมัวหมอง 

 
 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 19) 
 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 20) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อน
ขั้นคาจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.
2538 ขอ 5) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ เล่ือนขั้น
คาจางลูกจางประจําของ สวนราชการ พ.ศ.
2538 ขอ 18) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2537        
ขอ  50-56) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2537        
ขอ  58-60) 
 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2537        
ขอ  60-62) 
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ลําดับที่ อํานาจหนาที่ทีม่อบหมายใหผูวาราชการจงัหวัด 
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติคณะรัฐมนตรี 
8. 
 
 
 

9. 
 

10. 
 
 

11. 
 

12. 
 
 
 

13. 
 
 

14. 
 
 

15. 
 
 
 

16. 
 

17. 
 

การสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุรับโทษ  โดยคําพิพากษาถึงที่  
สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด  
ลหุโทษ  ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือ  
ไลออก  แกลูกจางประจํา 
การสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
การสั่งใหลูกจางประจําผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางราย 
แรงหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดอาญา  เวนแต 
เปนความผิดลหุโทษออกจากราชการไวกอน 
รับรองประวัติการทํางานและเวลาทวีคูณของลูกจางประจําซึ่ง  
ปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดรับการประกาศใชกฎอัยการศึก 
การอนุมัติใหจายเงินเดือนแกขาราชการผูที่ไดรับอันตรายหรือ  
บาดเจ็บ  เพราะเหตุปฏิบัติราชการไดตอไปอีกไมเกิน  60  วัน  
หลังจากที่ไดลาปวยและไดตอไปอีกไมเกิน  60 วัน  หลังจากที่ได
ลาปวยและไดรับเงินเดือนระหวางลามาแลว  60 วัน 
การแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการระดับ 8 ภายในจังหวัดที่ไมใชหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดลงมา 
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการระดับ  8  ลงมา 
 
 
การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดับ 7 ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการและระดับ 8 ขึ้นไป ตลอดทั้งส่ังพักราชการ  
หรือใหออกจากราชการไวกอนและสั่งลงโทษขาราชการตามมติ อ.
ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงและแตละกรณี 
การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 
ลงนามรับรองในเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือรับรองการ  
เปนขาราชการ 

(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ   พ.ศ.2537          
ขอ 63) 
 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ) 
(หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค 0510/  
ว 1856  ลงวันที่  23  เมษายน  2527) 
 
(หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค                  
0504/30846 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2526) 
(พระราชบัญญัติการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2538 มาตรา 27) 
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534  และ พ.ร.บ.ระเบียบ               
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534  และ พ.ร.บ.ระเบียบ                 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534  และ พ.ร.บ.ระเบียบ               
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1009.5/987    
ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 ขอ 1.4 
พ .ร .บ .ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2535 
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ลําดับที่ อํานาจหนาที่ทีม่อบหมายใหผูวาราชการจงัหวัด 
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติคณะรัฐมนตรี 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

ดานการเงินและสวัสดิการ 
ดําเนินการดานการเงินและการพัสดุตลอดทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ  ตลอดทั้งการแตงตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิ เบิกเงินคาเชาบานของ  
ขาราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธที่ปฏิบัติราชการในสํานัก  
งานที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัด 
 
 
การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ 
ในคลังจังหวัด พ.ศ.2524  ตามขอ  25(1) (2) (3) (4) (5) (6), ขอ 27,  
ขอ 46 (1) (2) และ 46 วรรคทาย, ขอ 59(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8),  
ขอ  61 (1) (2) (3) (4) (5) (6), ขอ  63 (1) (2) 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ 
 
อนุมัติเงินรายไดกรมประชาสัมพันธตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
 
 

 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38(7) 
(กฎกระทรว งแบ งส วน ร าชกา รก รม  
ประชาสัมพันธ  สํานักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ.2545) 
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวย  
การพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 9) 
ร ะ เ บี ย บ ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น จ า ก ค ลั ง  
พ.ศ.2520  และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน  
ส งคลั ง ของส วนราชการ  พ .ศ . 2 5 2 0  
และที่แกไขเพิ่มเติม 
(หนังสือกระทรวงการคลัง   ดวนที่ สุด  
ที่ กค 0526.5/ว.31 ลงวันที่ 30  เมษายน  
2 5 4 2   และพระ ร าชบัญญั ติ บ ริ ห า ร  
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
มาตรา 38(7) และ พ.ร.ฎ.คาเชาบาน     
ราชการ พ.ศ.2527  และที่แกไขเพิ่มเติม       
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2548 และระเบียบสํานักนายกรัฐ          
มนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณใน
ระดับจังหวัด พ.ศ.2524 
 
ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ว า ด ว ย  
การรับ เงินหรื อทรัพย สินที่ มี ผู บ ริจาค  
ใหทางราชการ พ.ศ.2526 
ร ะ เบี ยบกรมประชาสั มพั น ธ ว า ด ว ย  
เ งิ น ร า ย ไ ด ข อ ง ก ร มป ร ะ ช า สั มพั น ธ  
พ.ศ.2546 

 
 



 
-4- 

 

ลําดับที่ อํานาจหนาที่ทีม่อบหมายใหผูวาราชการจงัหวัด 
กฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง 

มติคณะรัฐมนตรี 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

1. 

ดานการวินิจฉัยส่ังการ 
ดําเนินการแทนกรมประชาสัมพันธในฐานะนิติบุคคล  ดังนี้ 
- แจงความรองทุกขกรณีทรัพย สินของทางราชการได รับ  
ความเสียหาย  หรือกรณีมีการกระทําความผิดอาญา 
- ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
- ดํ าเนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย  
ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
- ดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  คดีลมละลาย  คดีทรัพยสินทางปญญา
และคดีปกครอง 

 
อนุมัติการใชรถราชการ 
 
 

ราชการสวนกลางในตางจังหวัด 
การบริหารงานบุคคล 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยาง  
รายแรง  รวมทั้งส่ังพักราชการหรือส่ังใหขาราชการออกจาก  
ราชการไวกอน  ตลอดจนดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  
และส่ังลงโทษขาราชการทุกระดับ 
 

 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     
ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวล               
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา             
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ           
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ             
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร     
ของราชการ พ.ศ.2540  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ     
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                   
พ.ร.บ.ลมละลาย  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์               
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย          
การใชรถราชการ พ.ศ.2523  และที่แกไข    
เพิ่มเติม 
 
 
พ .ร .บ .ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.2534  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2535 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


