
(ครุฑ)  
 

คําส่ังกรมคุมประพฤติ 
ที่ 728/2546 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
-------------------------------------------------------- 

 
   โดยที่   คณะรัฐมนตรีใหมีมติเมื่อวันที่   22   กรกฎาคม   2546   เห็นชอบเรื่องการ 
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ    ดังนั้น    เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 36 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน    พ.ศ. 2534    ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545 มาตรา 50  มาตรา 52   (5)  (6)  มาตรา  72  มาตรา  102  มาตรา  103  มาตรา  104 
และมาตรา 107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ประกอบกับกฎ  ก.พ. ฉบับที่ 8
(พ.ศ.   2536)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535    วาดวยอํานาจ
การลงโทษภาคทัณฑตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน   กฎ   ก.พ.  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2538)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535   วาดวยการส่ังพักราชการและการสั่งให     
ออกจากราชการไวกอน และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง   และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ   พ.ศ. 2546    อธิบดีกรมคุมประพฤติ    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ     ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายนี้ 
  อนึ่ง หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 

  ทั้งนี้    หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใดใหราย 
งานพรอมสงสําเนาคําส่ังและสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมคุมประพฤติไดทราบดวย 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2546 

         (ลงชื่อ) นายกิตติพงษ  กิตยารักษ 
       (นายกิตติพงษ กิตยารักษ) 
          อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

         



 

 

ราชการสวนกลาง 
 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

 

ที่ 
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 
 
1 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงาน 
ภายในจังหวัด 
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอ   
ความเห็นพรอมทั้งเหตุผล ความจําเปน   
ความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการ 
บริหารราชการของผูวาราชการจังหวัด 
เปนหลักในการขอความรวมมือ แตงตั้ง 

 
 
 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม    
2546 

 
 
 
 
 
กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการ 
แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่ภายในจังหวัด   
ตามเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อประโยชน 
ในการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
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ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 
 
 
2 

 
(ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด   
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่   
ภายในจังหวัด 
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
พลเรือนสามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอ 
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน   
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ 
ปฏิบัติหนาที่ภายในจังหวัดโดยเฉพาะ 
ผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมทั้งที่ 
เหมาะสมและไมเหมาะสมใหกรม 
ตนสังกัดทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 

     
  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกลาว  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดใน 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
หนาที่ภายในจังหวัดตามผลการปฏิบัติราชการและ 
พฤติกรรม โดยคํานึงถึงประโยชนในการบริหาร 
ราชการของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
     ทั้งนี้  การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

3 
3.1 

การดําเนินการทางวินัย 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 
พิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง   
และมีอํานาจดําเนินการในกรณีความผิด  
วินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจง  
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
มาตรา 102 มาตรา 104 และกฎ ก.พ. ฉบับที่  
13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.    
2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม    
2546 

 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงและมีอํานาจ   
ดําเนินการในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฏ   
ชัดแจง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัด   
ราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา   
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราช-   
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับกฎ    
ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535    
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงและนําเรื่องเสนอ  
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี เพื่อ 
พิจารณาตามมาตรา  104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
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3.2 

 
การสั่งพักราชการและหรือการสั่งใหออก  
จากราชการไวกอนขาราชการพลเรือน  
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 และ กฎ ก. 
พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการ
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 

 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพัก   
ราชการและหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ   
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ  
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายใน 
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ  
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ.   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราช  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย 
การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

3.3 การพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางไม  
รายแรงและมีอํานาจดําเนินการในกรณี 
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจง
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวน  
วินัยอยางไมรายแรงและมีอํานาจดําเนินการในกรณี  
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจงขาราชการ 
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 บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายใน  จังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
มาตรา 102 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.  
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วา 
 ดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

 พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร   
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ   
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ   
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่  
ปรากฏชัดแจง 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

3.4 การสั่งโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติ   
ราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 มาตรา 103 มาตรา 104 และกฎ 
 ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 

(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่อง  
เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา  
แลวแตกรณี ตาม 3.1 เมื่อ อ.ก.ห.  กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณามีมติตามมาตรา 104 แหงพระราช-  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปน  
ประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ  
มอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 



6 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

  
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการ 
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น  
เงินเดือน 

  
(2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการ  
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงหรือมีการดําเนินการ  
ในกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจง  
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ  
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายใน 
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ  
ระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2535 และกฎ 
ก. พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตาม 3.3 และ 
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนหรือผูบังคับ-  
บัญชามีความเห็นแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ  
มอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษใน  
ความผิดวินัยไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหง    
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

   ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงิน-  
เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนได 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 
 

 





 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมคุมประพฤติ 
ที่ 277 / 2547 

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2) 

--------------------------------------- 
 

  อนุสนธิ   คําส่ังกรมคุมประพฤติที่    728 / 2546   เรื่อง   การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด                
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ  และคําส่ังกรมคุมประพฤติที่  81 / 2547    เรื่อง   การมอบอํานาจให                      
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ   (เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1)  โดยมอบอํานาจดาน                                 
การบริหารงานบุคคล       และการวินิจฉัยส่ังการบางกรณี    ใหผูวาราชการจังหวัด    เพื่อใหการบริหารราชการ                      
แบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการนั้น 

  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการของกรมคุมประพฤติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ              
ยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  32 และ มาตรา 38 (7)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                   
แผนดิน  พ.ศ.2534   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545                     
มาตรา 50   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535     และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา                    
ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1009.5/1067   ลงวันที่ 10 กันยายน 2546                   
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   22   กรกฎาคม   2546   อธิบดีกรมคุมประพฤติ  มอบอํานาจใหผูวาราชการ                 
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ    ( เพิ่มเติมครั้งที่  2)    ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการ                       
มอบอํานาจแนบทายนี้ 

  ทั้งนี้   หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใดใหรายงาน                      
พรอมสง สํา เนาคํา ส่ังและสํา เนาเอกสารที่ เกี่ ยวของใหกรมคุมประพฤติ ไดทราบดวย  

  ส่ัง   ณ   วันที่   30  มีนาคม  พ.ศ. 2547 
 

   (ลงชื่อ)  นายวิเชียร   วาสนา 
                                                                                            ( นายวิเชียร   วาสนา ) 

          รองอธิบดี รักษาราชการแทน 
              อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

           



 

 

ราชการบริหารสวนกลาง 
 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
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การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด  
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงาน 
ภายในจังหวัด 
การสรรหาและเลือกสรรในการคัดเลือก  
บรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนง 
โดยที่ ก.พ.เห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการในพื้นที่ 
จึงใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการ 
สรรหาและเลือกสรรในการคัดเลือกบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในพื้นที่และแตงตั้ง 

 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2535 มาตรา 50 และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ.   ที่ นร 1009.5/1067 ลงวันที่ 10   
กันยายน 2546 ประกอบกับมติคณะรัฐ-   
มนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

 
 
 
 
 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มี
ความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และ 
มีคุณลักษณะกรมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อ 
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธี 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 ใหดํารงตําแหนงที่วางตามที่กรมตนสังกัด      
แจงใหทราบ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ   
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 50   
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1009.5/1067 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 

 การคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตามเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถึงความจําเปน
พิเศษ 
(2) ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่
ดําเนินการ 
(3) ผูที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตองอยู
ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป  
โดยหามยายไปจังหวัดอื่น  เวนแตลาออกจากราชการ  
-หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่เขารับ
ราชการ มีดังนี้ 
1) ผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  
ขึ้นคณะหนึ่งจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ  
ยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัด ซึ่งเปนขาราชการ 
พลเรือน ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 จํานวน 
ไมนอยกวา 5 คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 
2) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจัดทําขอกําหนด
เกี่ยวกับตําแหนงโดยระบุชื่อตําแหนง ลักษณะงาน หนาที่ 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

   ความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติพิเศษสําหรับ
ตําแหนงซึ่งระบุถึงความรู ความสามารถ สมรรถนะ          
คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตาม   
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้   
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร  
 กําลังคนของจังหวัดเปนผูรับรองขอกําหนดดังกลาว 
3) จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนด  
ตาม 2) 
4) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและ
หลักฐานประกอบการสมัคร 
5) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีทดสอบ
ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่จะเปนตามขอกําหนด 
ของตําแหนง หรือประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปน  
แลวแตกรณี ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้ง  
กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน  
กรรมการประเมินหรือกรรมการอื่น หรือเจาหนาที่ให
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

    
6) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะ 
บรรจุผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับราชการแลว ก็ให   
ดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหผูนั้นดํารงตําแหนงได 
7) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนง  
ที่วางและภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและ  
แตงตั้งจากผูที่ผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะ  
ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ   
ผูวาราชการจังหวัด 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมคุมประพฤติ 
ที่ 81 / 2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
(เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 

------------------------------------------- 
 

  อนุสนธิ   คําส่ังกรมคุมประพฤติที่    728 / 2546  เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด               
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ   โดยมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการ                               
จังหวัด   เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    อันจะกอใหเกิดประโยชน                           
สูงสุดแกทางราชการ   นั้น 

  ดังนั้นเพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการของกรมคุมประพฤติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32   และมาตรา  38  (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ               
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545                 
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ. 2535   ขอ 8   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติให                    
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (4) และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                             
วาดวยการมอบอํานาจ   พ.ศ.  2546 อธิบดีกรมคุมประพฤติ  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ                 
แทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ   (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)    ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายนี้ 

  ทั้งนี้  หากมีการส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใด ให
รายงาน                     พรอมสงสําเนาคําส่ังและสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมคุมประพฤติไดทราบดวย 

  ส่ัง  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2547 

 
   (ลงชื่อ)  นายกิตติพงษ   กิตยารักษ 
              (นายกิตติพงษ   กิตยารักษ) 
     อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

 
            



 

 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ (เพิ่มเติม) 

(สงพรอมคําสั่งกรมคุมประพฤติที่ 81 / 2547 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 การมอบอํานาจดานการวนิิจฉัยสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ  
 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัด 
 
 
1. อํานาจอนุญาตการลาปวยเกิน 60 วัน แตไมเกิน 120 วัน  
    และลากิจสวนตัวเกิน  30  วัน  แตไมเกิน  45  วัน  ของขาราชการ     
    ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหรือประจําศาลจังหวัด 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน        
พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ    
พ.ศ. 2546 
1. ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
    พ.ศ. 2538 ขอ 8 

 
 
 

 
- การอนุญาตการลาปวยกรณีที่เกิน 60 วัน แตไมเกิน 120 วัน      
และลากิจสวนตัวเกิน 30 วัน แตไมเกิน 45 วัน ของขาราชการ      
ในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหรือประจําศาลจังหวัด 

  
2. อํานาจอนุมัติใหขาราชการและลูกจางของกรมคุมประพฤติ            
ที่ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดเขารวมประชุม สัมมนา                
ฝกอบรม และรับทราบผลการประชุม สัมมนา  ฝกอบรม 

    ซึ่งไมเก็บคาลงทะเบียน และไมกระทบงบประมาณของ           
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหรือประจําศาล รวมทั้งใหมี           
อํานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการกรณีดังกลาว 

 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ         
    ใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุม            
    ของทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 11 (4) 

 
- การอนุมัติใหขาราชการและลูกจางของกรมที่ปฏิบัติราชการ       
ในเขตจังหวัด เขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม และรับทราบ       
ผลการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ซึ่งไมเก็บคาลงทะเบียนและ       
ไมกระทบงบประมาณของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหรือ      
ประจําศาลจังหวัด รวมทั้งใหอํานาจอนุมัติเดินทางไปราชการ    
ดังกลาว เพื่อความรวดเร็ว สะดวก คลองตัว ในการปฏิบัติงาน 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมบังคับคดี 
ที่ 118 / 2547 

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเพ่ือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (เพ่ิมเติม) 
 

------------------------- 
  
  อนุสนธิคําส่ังกรมบังคับคดีที่ 537 / 2547 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 กรมบังคับคดีได                       
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสังกัดกรมบังคับคดีใหผูวาราชการจังหวัด                     
ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรี                            
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 วันที่ 28 เมษายน และวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 นั้น 
 
  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานบุคคล  และการวินิจฉัย ส่ังการของหนวยงานในสังกัด                          
กรมบังคับคดี  ซึ่ ง เปนราชการบริหารสวนกลาง  มี สํานักงานตั้งอยู ในจังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็ว                              
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด                
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534                   
อธิบดีกรมบังคับคดีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด   (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน                          
อธิบดีกรมบังคับคดี (เพิ่มเติม) ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทาย คําส่ังนี้ 
 
  ทั้งนี้   เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการเปนประการใด ใหรายงานผลการดําเนินการ                 
พรอมสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหอธิบดีกรมบังคับดคีทราบดวย 
 
    ส่ัง   ณ   วันที่   30   มีนาคม   พ.ศ. 2547 
 
                                                               ลงชื่อ  นายไกรสร  บารมีอวยชัย 
     ( นายไกรสร  บารมีอวยชัย ) 
           อธิบดีกรมบังคับคดี 
 
 
 
 
 



 

 

ราชการบริหารสวนกลาง 
บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมบังคับคดี 

ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี (เพิ่มเติม) 
(สงพรอมคําสั่งกรมบังคับคดีที่ 118 / 2547  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2547) 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 

1 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร 
สวนกลางที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัด 
การสรรหาและเลือกสรรในการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ 
ราชการและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง 
โดยที่ ก.พ.เห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือกสรร               
บุคคลเขารับราชการในพื้นที่จึงใหผูวาราชการจังหวัด 
มีอํานาจในการสรรหาและเลือกสรรในการคัดเลือกบรรจุ              
บุคคลเขารับราชการในพื้นที่  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ที่วางตามที่กรมตนสังกัดแจงใหทราบ ตามพระราชบัญญัติ        
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 50 
ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1067 
ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 50 และหนังสือสํานักงาน  ก.พ.      
ที่ นร 1009.5/1067  ลงวันที่ 10 กันยายน 2546   
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
22 กรกฎาคม 2546 

 
 
 
 
 

ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี 
ความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการ  
ปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี      
ของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากร 
ในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง    
โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ตามเงื่อนไขดังนี้ 
(1) ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถึงความจําเปน  
พิเศษ 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด 
ที่ดําเนินการ 
(3) ผูที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้ง 
ตองอยูปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นเปนเวลาไมนอยกวา        
2 ป โดยหามยายไปจังหวัดอื่น เวนแตลาออกจาก          
ราชการ 
- หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที ่
เขารับราชการ มีดังนี้ 
1) ผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการ         
คัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจากคณะกรรมการพัฒนาระบบ      
ราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัดซึ่งเปน      
ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7        
จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่ง 
เปนประธาน 
2) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจัดทําขอกําหนด
เกี่ยวกับตําแหนงโดยระบุชื่อตําแหนง ลักษณะงาน 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

   หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  คุณสมบัติพิเศษ 
สําหรับตําแหนงซึ่งระบุถึงความรู ความสามารถ            
สมรรถนะ คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับ 
การปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง         
นั้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ        
และยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัดเปนผูรับรอง           
ขอกําหนดดังกลาว 
3) จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนด         
ตาม2) 
4) ใหผูประสงคจะขอรับรองการบรรจุยื่นใบสมัครและ     
หลักฐานประกอบการสมัคร 
5) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีทดสอบ     
ความรู ความสามารถ สมรรถนะที่จะเปนตามขอกําหนด      
ของตําแหนง หรือประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปน  
แลวแตกรณี ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้ง       
กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

   กรรมการประเมินหรือกรรมการอื่น หรือเจาหนาที่ให    
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
6) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะ           
บรรจุผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับราชการแลว ก็ให        
ดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหผูนั้นดํารงตําแหนงได 
7) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนง  
ที่วางและภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและ  
แตงตั้งจากผูที่ผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะ  
ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของ  
ผูวาราชการจังหวัด 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ       
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 การมอบอํานาจดานการวนิิจฉัยสั่งการ การอนุญาต อนุมัต ิ
 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัด 
 
 
1. อํานาจอนุญาตการลาปวยเกิน 60 วัน แตไมเกิน 120 วัน       
และลากิจสวนตัวเกิน 30 วัน แตไมเกิน 45 วัน ของ            
ขาราชการในสังกัดสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 
 

1. ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ. 2535 ขอ 8 
 

 
 
 

 
- การอนุญาตการลาปวยกรณีที่เกิน 60 วัน แตไมเกิน 
120 วัน และลากิจสวนตัวเกิน 30 วัน แตไมเกิน 45 วัน           
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานบังคับคดีจังหวัด 

 2.อํานาจอนุมัติใหขาราชการและลูกจางกรมบังคับคดี 
ที่ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดเขารวมประชุม สัมมนา                   
ฝกอบรม และรับทราบผลการประชุม   สัมมนา ฝกอบรม             
ซึ่งไมเก็บคาลงทะเบียน และไมกระทบงบประมาณของ       
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด รวมทั้งใหมีอํานาจอนุมัติ 
การเดินทางไปราชการกรณีดังกลาว 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ      
ใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุม 
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 11 (4) 

การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางของกรมที่ปฏิบัติ       
ราชการในเขตจังหวัด เขารวมประชุม สัมมนา  ฝกอบรม        
และรับทราบผลการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ซึ่งไมเก็บ   
คาลงทะเบียนและไมกระทบงบประมาณของสํานักงาน -       
บังคับคดีจังหวัด รวมทั้งใหอํานาจอนุมัติเดินทางไป           
ราชการดังกลาว เพื่อความรวดเร็ว สะดวก คลองตัว 
ในการปฏิบัติงาน 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ที่ 517 / 2546 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน 

-------------------------------------- 
 
        โดยที่   คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  22   กรกฎาคม  2546    เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แกทางราชการ 
        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 50 มาตรา 52 (5) (6) มาตรา 72 มาตรา 102 มาตรา 103 มาตรา 104 และมาตรา 107 แหง  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตาม                  
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน                
หรือลดขั้นเงินเดือน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                        
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13                    
(พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่               
ปรากฏชัดแจงและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมพินิจและ                       
คุมครองเด็กและเยาวชน   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครอง                     
เด็กและเยาวชน   ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายนี้ 
        อนึ่ง หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
        ทั้งนี้ หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใดใหรายงานพรอม                     
สงสําเนาคําส่ังและสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดทราบดวย 
 
 ส่ัง   ณ   วันที่   21  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2546 
 
        ลงชื่อ  นางชูจิรา  กองแกว  
 ( นางชูจิรา  กองแกว ) 
 รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 



 

 

หมายเลข 2 
ราชการสวนกลาง 

 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงยุตธิรรม และหรืออธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุตธิรรมและหรืออธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
(สงพรอมคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 470/2546  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

และคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่ 517/2546  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 
 
1 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล  
กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด  
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงาน 
ภายในจังหวัด 
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือน
สามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอ           
ความเห็นพรอมทั้งเหตุผล ความจําเปน 
ความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการ 
บริหารราชการของผูวาราชการจังหวัด 
เปนหลัก  ในการขอความรวมมือ แตงตั้ง 

 
 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 

 
 
 
 
กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการ             
แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด             
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่ภายในจังหวัด          
ตามเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อประโยชน         
ในการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
 



2 

 

 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

  
(ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด           
 ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่           
ภายในจังหวัด 
 

  ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

2 การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ 
พลเรือนสามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอ            
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน          
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่         
ปฏิบัติหนาที่ภายในจังหวัดโดยเฉพาะ 
ผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมทั้งที่           
เหมาะสมและไมเหมาะสมใหกรม 
ตนสังกัดทราบ 

 
 
มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม 
2546 

 
 
กรมใหความชวยเหลือกับผูวาราชการจังหวัดใน 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน   
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
หนาที่ภายในจังหวัดตามผลการปฏิบัติราชการและ   
พฤติกรรม โดยคํานึงถึงประโยชนในการบริหาร   
ราชการของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ      
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 

 
 



3

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 
 

3 
3.1 

การดําเนนิการทางวินัย 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ   
พิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
และมีอํานาจดําเนินการในกรณีความผิด 
วินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการ   
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
มาตรา 102 มาตรา 104 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราช- 
บัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม     
2546 

 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงและมีอํานาจ 
ดําเนินการในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฏ 
ชัดแจง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัด   
 ราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราช- 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงและนําเรื่องเสนอ  
 อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี เพื่อ   
พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
 ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 



4

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 
3.2 

 
การสั่งพักราชการและหรือการสั่งใหออก 
จากราชการไวกอน ขาราชการพลเรือน 
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 และกฎ 
ก.พ.ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการ 
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534   มาตรา 38 (5)(7)   และ 
มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม  
2546 

 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพัก 
ราชการและหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ   
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ   
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายใน 
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราช   
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย 
การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 

3.3 การพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางไม   
รายแรงและมีอํานาจดําเนินการในกรณี   
ความผิดวินัยไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจง  
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ 
มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม   
2546 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวน  
 วินัยอยางไมรายแรง และมีอํานาจดําเนินการในกรณี   
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจงขาราชการ 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

  
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา   
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
มาตรา 102 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.   
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   วา 
ดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

  
พลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหาร  
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ  
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่ 
ปรากฏชัดแจง 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

3.4 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติ   
ราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ ตาม   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2535 มาตรา 103 มาตรา 104 และกฎ   
ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38(5) (7) และ  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่อง  
เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ หรือ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา 
แลวแตกรณี ตาม 3.1 เมื่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณามีมติ ตามมาตรา 104 แหงพระราช- 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปน 
ประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ 
มอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

  
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการ 
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น   
เงินเดือน 

  
(2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการ   
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงหรือมีการดําเนินการ 
ในกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจง  
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายใน 
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 และกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539)   ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตาม 3.3 และ  
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนหรือผูบังคับ- 
บัญชามีความเห็นแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ 
มอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษใน 
ความผิดวินัยไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

    
ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตาม   
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงิน- 
เดือนหรือลดขั้นเงินเดือนได 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ    
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ที่ 557 / 2546 

เรื่อง   การมอบอํานาจดานการบริหารบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวดัปฏิบัติราชการแทน 
          อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 

------------------------------------- 
 

  โดยที่  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม   2546  เห็นชอบเรื่อง การมอบอํานาจดาน 
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ประกอบกับกระทรวงการคลังไดมีหนังสือที่ กค 0415/ว  19  ลงวันที่ 4  พฤศจิกายน  2546   ขอความรวมมือให 
สวนราชการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหกับผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลอง 
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  ดังนั้น  เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี   และหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดังกลาว  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  32 และมาตรา  38(5) (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
ขอ 23 ขอ 50 ขอ 51 ขอ 52 ขอ 53 และขอ 55  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ. 2537 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค  0527.6/ว   5 ลงวันที่ 26 มกราคม  2539 
วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดคาจาง  หรือลดขั้นคาจางลูกจางประจํา กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.  2538) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งให  
ออกจากราชการไวกอน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.  2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.  2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ.  2546  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนมาก ที่ กค 0506.6/ว  76  ลงวันที่ 16 สิงหาคม  2545 เรื่องการมอบ  
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา อธิบดีกรมพินิจและ 
คุมครองเด็กและเยาวชนมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน  ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายนี้ 
 
 

/ อนึ่ง  หากมีคําส่ัง…… 
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   อนึ่ง   หากมีคําส่ังมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใช 
คําส่ังนี้แทน 
   ทั้งนี้  หากมีการส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใดใหรายงานพรอม 
สงสําเนาคําส่ัง  และเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดทราบดวย 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่ 4  ธันวาคม  พ.ศ.  2546 
 
 
                             ลงชื่อ     นางรุจิรา  กองแกว 

(  นางรุจิรา  กองแกว  ) 
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
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บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจาง  ของอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

(สงพรอมคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่ 557 /2546  ลงวันที ่4 ธันวาคม  2546) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

1 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา   
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง  

ของลูกจางประจํา  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
งานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ รวมทั้งใหมีอํานาจเสนอความเห็น   
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมทั้งที่เหมาะสมและ 
ไมเหมาะสมของลูกจางประจําใหกรมตนสังกัดทราบ 

มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม  2546 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415 / ว 91 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2546 เรื่องการมอบอาํนาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด   
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก 
ที่ กค 0506.6/ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 
เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตาม   
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 

กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในการพิจารณา 
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหกับลูกจางประจําตามผลการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของผูวาราชการจังหวัด 
ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0506.6 / ว  76 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการ 
จังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการ   
พัฒนา 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

    
2 
2.1 

การดําเนนิการทางวินัย 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรงและมีอํานาจดําเนินการในกรณีความผิดวินัย 
อยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจงของลูกจางประจําในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.  2537 
ขอ  50 ขอ 52 ขอ 53 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ.  2539) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.  2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534 มาตรา 38(5) (7) และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ประกอบกับ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ ว 91 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก 
ที่ กค 0506.6/ ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 
เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตาม 
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 

 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนวินัยอยางรายแรง  และมีอํานาจดําเนินการในกรณี 
ความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจง  และการสั่งลงโทษ  
ในความผิดวินัยอยางรายแรงของลูกจางประจําในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามขอ 50 
ขอ 52 และขอ 53 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบกับกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏ 
ชัดแจง   โดยอนุโลม 
 ทั้งนี้เมื่อดําเนินการประการใดแลวใหรายงานผลการดําเนิน 
ใหกรมตนสังกัดทราบตอไป 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

2.2 การสั่งพักราชการและหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงาน 
อยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 55 และกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535  วาดวยการสั่งพักราชการและ 
การสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม 

พระราชญัตติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 38(5) (7) และมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546  ประกอบกับ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 91 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2546 เรื่องการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก 
ที่ กค 0506.6/ว  76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 
เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตาม 
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการและหรือ 
สั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจําในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ 
ตามขอ 55 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ พ.ศ.  2537 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจาก 
ราชการไวกอน โดยอนุโลม 
 ทั้งนี้เมื่อดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนิน 
ใหกรมตนสังกัดทราบตอไป 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

2.3 การพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงและมีอํานาจ 
ดําเนินการกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจง 
ของลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติงาน 
อยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 50 และกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงโดย
อนุโลม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ. 2534 มาตรา 38(5) (7) และมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ประกอบกับ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 91 
ลงวันที่  4 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก 
ที่ กค 0506.6/ว  76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 
เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตาม 
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวนความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
และมีอํานาจดําเนินการในกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ที่ปรากฏชัดแจงของลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหาร 
สวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามขอ 50  แหงระเบียบ  
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย 
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง โดยอนุโลม 
 ทั้งนี้เมื่อดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนิน 
ใหกรมตนสังกัดทราบตอไป 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

2.4 การสั่งลงโทษลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 51 และ   
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ ก.ค. 0527.6 / ว5 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 วาดวยการลงโทษ ภาคภัณฑ 
ตัดคาจาง ลดขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 38(5) (7) และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ประกอบกับ 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 91 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เรื่องการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก 
ที่ กค 0506.6/ว  76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 
เรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตาม 
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งลงโทษในความผิด   
วินัยอยางไมรายแรงและความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏ 
ชัดแจงของลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามขอ 51 แหงระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537   
และหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมากที่ ก.ค. 0527.6 / ว 5 
ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 วาดวยการลงโทษ ภาคทัณฑ 
ตัดคาจาง  ลดขั้นคาจางลูกจางประจํา ประกอบกับ 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง โดยอนุโลม 
 ทั้งนี้เมื่อดําเนินการประการใดแลวใหรายงานผลการดําเนิน   
ใหกรมตนสังกัดทราบตอไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ที่ 28 / 2547 

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 ในการพิจารณาและอนุญาตการลา การพิจารณาและอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 การพิจารณาและอนุญาตการใชรถราชการออกนอกเขตจังหวัด 

----------------------------------- 
 
  เพื่อใหการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน                 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดตาง ๆ  เปนไปดวยความเหมาะสมและ                    
มีความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ และเพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด                      
เปนอยางมีประสิทธิภาพอันจะก็ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร               
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  (แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)                      
พ.ศ. 2545) ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539) ระเบียบ                         
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524                                 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545)                                   
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จึงขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน                                
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทาย                                   
คําส่ังนี้ 
  อนึ่ง  หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใชคําส่ังนี้แทน 

  ทั้งนี้  หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนไปประการใด 
ใหรายงานพรอมสงสําเนาคําส่ังและเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดทราบดวย 
 
 ส่ัง ณ  วันที่  19  มีนาคม พ .ศ.2547 
 
        
                                                 ( ลงชื่อ )  นายวันชัย   รุจนวงศ 
                                                                                     ( นายวันชัย   รุจนวงศ  ) 
                                                                            อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน



1

 

บัญชีมอบอํานาจของอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

(สงพรอมคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่ 28 / 2547  ลงวันที ่19 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

1 
 
1.1 

มอบอํานาจการพิจารณาและอนุญาตการลา 
 
การพิจารณาและอนุญาตการลาปวยของ   
หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรมพินิจและ   
คุมครองเด็กและเยาวชน ที่ปฏิบัติงานอยู 
ในจังหวัด นั้น ๆ 
 
 
 
 

  
 
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.  2535  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2539 ขอ 8 และ  
ขอ17 

 
 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ 
การพิจารณาอนุญาตการลาปวยของหัวหนา  
หนวยงาน ในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก   
และเยาวชน ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ    
ตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539    
ขอ 17 ทั้งนี้ วันอนุญาตครั้งหนึ่งไมเกิน 120 วัน 
 
 
 

1.2 การพิจารณาและอนุญาต การลากิจสวนตัว ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ 
การพิจารณาอนุญาตการลากิจสวนตัวของ 

 
 
 



3

 

 
 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

 ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

2 มอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติการเดินทาง 
ไปราชการในราชอาณาจักรของหัวหนา 
หนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัด 
นั้น ๆ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ 
ใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 11 วรรคหนึ่ง (4) 
และวรรคสอง  

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ 
การพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
ในราชอาณาจักรของหัวหนาหนวยงานในสังกัด   
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามขอ 11 (4)   
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการประชุม   
ของทางราชการ 
 

3 มอบอํานาจการพิจารณาอนุญาตการใชรถ 
ราชการออกนอกเขตจังหวัดของหัวหนา 
หนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
พ.ศ.  2523 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  2545 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ 
การพิจารณาอนุญาตการ   ใชรถของราชการ 
ออกนอกเขตจังหวัด ของหัวหนาหนวยงาน 
ในสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   
ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียบ   
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.  2523    
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.  2545 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ที่  239 / 2547 

เรื่อง   การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
         (เพ่ิมเติม) 

-------------------------------------- 
 
  อนุสนธิ  คําส่ังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่ 517/2546  เรื่อง การมอบอํานาจให                            
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน                        
พ.ศ. 2546 ซึ่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน                  
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ดานการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด               
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัด นั้น 

  เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตาม                    
ความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 แกไข             
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2545 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535                
อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี                               
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ดานการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ                            
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูภายในจังหวัดเพิ่มเติม ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชี การมอบอํานาจ                          
แนบทายนี้ 

  อนึ่ง  หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใชคําส่ังนี้แทน 

  ทั้งนี้  หากมีการส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใด  ใหรายงาน                  
พรอมสงสําเนาคําส่ังและสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดทราบดวย 

    ส่ัง  ณ  วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ.  2547 
           
 
                                                       ลงชื่อ            นายสุรินทร  เสถียรมาศ 
                ( นายสุรินทร  เสถียรมาศ ) 
     รองอธิบดีกรมพินิจและคุงครองเด็กและเยาวชน 
                    รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
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บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

(สงพรอมคําสั่งกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ที่ 239/2547  ลงวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2547) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
 การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 

 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ 
  บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานภายในจังหวดั 
การสรรหาและเลือกสรรในการคัดเลือกบรรจุบุคคล   
เขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
โดยที่ ก.พ. เห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือก 
สรรบุคคลเขารับราชการในพื้นที่จึงใหผูวาราชการ 
จังหวัดมีอํานาจในการสรรหาและเลือกสรรในการ 
คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการในพื้นที่  และแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงที่วางตามที่กรมตนสังกัดแจงใหทราบ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 มาตรา 50 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 
นร  1009.5/1067  ลงวันที่ 10 กันยายน  2546 
 

 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
มาตรา 50 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1009.5/1067 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 ประกอบกับมติ  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2546 

 
 
 
 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหา   
บุคคลที่มีความรูความสามารถในการใช   
ภาษาทองถิ่น เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรู   
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
ทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ 
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนใน 
การปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใช 
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ   
ตามเงื่อนไขดังนี้ 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
   (1) ในการประกาศรับสมัครให มีการระบุ  

ถึ งความจํา เปนพิ เศษ  
( 2 )  ผู มี สิทธิ ส มัครตอง เปน ผู ที่ มีภู มิ ลํา เนาอยู  
ในจั งหวัดที่ ดํา เนินการ  
( 3 )   ผู ที่ ไ ด รับการคัด เลื อกซึ่ ง ได รับบรรจุ และ  
แต งตั้ งต อ งอ ยูปฏิบัติ ร าชการในจั งหวัดนั้ น  
เปน เวลาไมน อยกว า  2  ป  โดยห ามย ายไป  
จั งหวัดอื่ น  เ ว นแตลาออกจากราชการ  
-หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุ 
บุคคลในพื้นที่เขารับราชการ มีดังนี ้
1)   ผู ว า ราชการจั งหวัดตั้ งคณะกรรมการ  
ดํา เนินการคัด เลื อกขึ้ นคณะหนึ่ ง  
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ  
ยุทธศาสตร กํา ลั งคนของจั งหวัด  ซึ่ ง เปน  
ข า ราชการพลเรื อน ผู ดํา ร ง ตําแหน ง  
ไมต่ํากว า ระดับ  7  จํานวน  ไมน อยกว า  5  คน  
โดยตั้ งกรรมการคนหนึ่ ง เปนประธาน  
2 ) ใหคณะกรรมการดํา เนิ นการคัด เลื อก  
จัดทําข อกําหนดเกี่ ยวกับตําแหน ง โดยระบุชื่ อ  
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
   ตําแหน ง  ลั กษณะงาน  หน าที่ ค วามรั บ ผิดชอบ  

ของตําแหน ง  คุณสมบัติ พิ เ ศษ สําหรั บ  
ตําแหน งซึ่ ง ระบุ ถึ งความรู  ความสามารถ  
สมรรถนะ  คุณ ลักษณะของบุ คคลที่ จํา เป น  
สําหรั บการปฏิบั ติ ง านตามหน าที่  
ความรั บ ผิดชอบของตําแหน งนั้ น  โดย เฉพาะ  
ทั้ งนี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
และยุ ทธศาสตร กํา ลั งคนของจั งห วัด เปน  
ผู รั บ รองข อกาํหนดดั งกล าว  
3 )  จั ด ให มี กา รแพร ข า ว เกี่ ย วกั บตําแหน ง  
และข อกําหนดตาม  2 )  
4 )  ให ผู ป ระสงค จะขอรับการบรรจุ  
ยื่ น ใบสมั ค รและหลั กฐานประกอบ  
การสมั ค ร  
5 )  ให คณะกรรมการดํา เนิ นการคั ด เลื อก  
โดยวิ ธี ทดสอบความรู  ความสามารถ  
สมรรถนะที่ จ ะ เป นตามข อกําหนดของ  
ตําแหน ง  หรื อประ เมิ นคุณ ลักษณะของ  
บุคคลที่ จํา เป นแล วแต ก รณี  ในการนี้   
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
   คณะกรรมการคั ด เลื อกอาจตั้ ง ก ร รมการ  

ออกข อสอบ  กรรมการทดสอบการปฏิ บัติ  
งานกรรมการประ เมินหรื อกร รมการอื่ น  
หรื อ เ จ าหน าที่ ใ ห ดํา เนิ นการ ใน เ รื่ อ งต า ง  ๆ  
ได ตามความจํา เป น  
6 )  เมื่ อ ผู ว า ราชการจั งหวั ด ไดพิ จา รณา เห็ น  
สมควรที่ จ ะบรรจุ ผู ที่ ไ ด รั บการคั ด เลื อก  
เ ข า รั บ ราชการแล ว   ก็ ให ดาํ เนิ นการสั่ งบร รจุ  
และแต งตั้ ง ให ผู นั้ นดํา ร งตาํแหน ง ได  
7 )  ในกรณีที่ มี ผู ผ านการคัด เลื อกมากกว า  
จํานวนตําแหน งที่ ว า งและภายหลั ง มี  
ตําแหน ง ว า ง เพิ่ มอี ก  ก็ อาจบรรจุ และแต งตั้ ง  
จากผู ที่ ผ านการคั ด เลื อกที่ เ หลื ออยู ดั ง กล า ว  
หรื อจะดํา เนิ นการคั ด เลื อก ใหม ก็ ไ ด  ทั้ งนี้  
ให อยู ใ นดุ ลพินิ จของผู ว า ราชการจั งหวั ด  
    ทั้ งนี้  การดํา เนิ นการดั งกล า ว ให ป ฏิบั ติ  
ตามหลั ก เกณฑ และ วิธี กา รที่  ก .พ .  กําหนด  

 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 466/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 
------------------------------ 

 
  เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของสวนราชการ กรมราชทัณฑ 
ดําเนินไปดวยความรวดเร ็ว เร ียบรอย และบังเกิดผลดีแกทางราชการ   อาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แกไข 
เพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดบูรณาการ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมราชทัณฑ  จึง 
มอบอํานาจให ผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ  สําหรับสวนราชการ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ มี สํานักงานตั้ งอยู ในสวนภู มิภาค  และราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และหากผูมีวาราชการจังหวัด  จะพิจารณามอบอํานาจตอใหผูบัญชาการ ผูอํานวยการ 
ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 39 และมาตรา 
38 (9) ก็ได  ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
  ทั้งนี้  หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาว  เปนประการใด   
ใหรายงานพรอมสงสําเนาคําส่ังและเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมราชทัณฑไดทราบดวย 

   ส่ัง  ณ  วันที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ.  2547 
 
 
                                                               ลงชื่อ          นายนัทธี   จิตสวาง 
                     ( นายนัทธี   จิตสวาง ) 
                        อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 
 
 
 
 



 

 

สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 
(แนบทายคําส่ังกรมราชทัณฑ ที่ 466/2547 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) 

 
สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 

ลําดับที่ จังหวัด 
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

1 
 

กระบี่  เรือนจําจังหวัดกระบี่ 

2 
 
 

กาญจนบุรี  1. เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี 
2. เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ 

3 
 

กาฬสินธุ  เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ 

4 
 
 

กําแพงเพชร 1. เรือนจํากลางกําแพงเพชร 
2. ทัณฑสถานวัยหนุมกําแพงเพชร 

 

5 
 
 

ขอนแกน 1. เรือนจํากลางขอนแกน 
2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน 

เรือนจําอําเภอพล 

6 
 

จันทบุรี ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา เรือนจําจังหวัดจันทบุรี 

7 
 

ฉะเชิงเทรา เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  

8 
 
 
 

ชลบุรี 1. เรือนจํากลางชลบุรี 
2. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
3. เรือนจําพิเศษพัทยา 

 

9 
 

ชัยนาท  เรือนจําจังหวัดชัยนาท 

10 ชัยภูมิ  1. เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ 
2. เรือนจําอําเภอภูเขียว 

11 ชุมพร  1. เรือนจําจังหวัดชุมพร 
2. เรือนจําอําเภอหลังสวน 

12 เชียงราย เรือนจํากลางเชียงราย 
 
 

เรือนจําอําเภอเทิง 

 
 

 



 

 

สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 
ลําดับที่ จังหวัด 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
13 

 
 

เชียงใหม 1. เรือนจํากลางเชียงใหม 
2. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

เรือนจําอําเภอฝาง 

14 
 

ตรัง  เรือนจําจังหวัดตรัง 

15 
 

ตราด สถานกักขังกลาง จังหวัดตราด เรือนจําจังหวัดตราด 

16 ตาก  1. เรือนจําจังหวัดตาก 
2. เรือนจําอําเภอแมสอด 

17 
 

นครนายก  เรือนจําจังหวัดนครนายก 

18 
 
 

นครปฐม 1. เรือนจํากลางนครปฐม 
2. สถานกักกันนครปฐม 

 

19 
 

นครพนม  เรือนจําจังหวัดนครพนม 

20 
 
 
 

นครราชสีมา 1. เรือนจํากลางคลองไผ 
2. เรือนจํากลางนครราชสีมา 
3. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษคลองไผ (ญ) 
4. ทัณฑสถานเปดเขาพริก 

1. เรือนจําอําเภอบัวใหญ 
2. เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 

21 นครศรีธรรมราช 1. เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 
2. ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช 

1. เรือนจําอําเภอทุงสง 
2. เรือนจําอําเภอปากพนัง 

22 
 
 

นครสวรรค 1. เรือนจํากลางนครสวรรค 
2. ทัณฑสถานเปดหนองน้ําขุน 

 

23 นนทบุรี  เรือนจําจังหวัดนนทบุรี 
 

24 
 

25 

นราธิวาส 
 
นาน 
 
 
 
 
 
 

 เรือนจําจังหวัดนราธิวาส 
 
เรือนจําจังหวัดนาน 
 
 
 
 
 



 

 

สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 
ลําดับที่ จังหวัด 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
26 บุรีรัมย  1. เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย 

2. เรือนจําอําเภอนางรอง 
 

27 ปทุมธานี 1. ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง 
2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง 
3. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 
4. สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี 
 

1. เรือนจําจังหวัดปทุมธานี 
2. เรือนจําอําเภอธัญบุรี 

28 ประจวบคีรีขันธ  เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

29 ปราจีนบุรี ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง 1. เรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี 
2. เรือนจําอําเภอกบินทรบุรี 
 

30 ปตตานี  เรือนจําจังหวัดปตตานี 
 

31 พระนครศรีอยุธยา 1. เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา 
2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 
3. ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา 

เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

32 
 

พะเยา  เรือนจําจังหวัดพระเยา 

33 พังงา  1. เรือนจําจังหวัดพังงา 
2. เรือนจําอําเภอตะกั่วปา 
 

34 พัทลุง 1. เรือนจํากลางพัทลุง 
2. ทัณฑสถานเปดบานนาวง 
 

 

35 พิจิตร  เรือนจําจังหวัดพิจิตร 
 

36 
 
 
 
 
 
 

 

พิษณุโลก 1. เรือนจํากลางพิษณุโลก 
2. เรือนจํากลางวังทอง 

เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 
ลําดับที่ จังหวัด 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
37 เพชรบุรี  เรือนจําจังหวัดเพชรบุรี 

 
38 เพชรบูรณ ทัณฑสถานหญิงหลมสัก 1. เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 

2. เรือนจําอําเภอหลมสัก 
 

39 แพร  เรือนจําจังหวัดแพร 
 

40 ภูเก็ต  เรือนจําจังหวัดภูเก็ต 
 

41 มหาสารคาม  เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 
 

42 มุกดาหาร  เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร 
 

43 แมฮองสอน  1. เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน 
2. เรือนจําอําเภอแมสะเรียง 

44 ยโสธร  เรือนจําจังหวัดยโสธร 
45 ยะลา เรือนจํากลางยะลา เรือนจําอําเภอเบตง 

 
46 รอยเอ็ด  เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด 

 
47 ระนอง  เรือนจําจังหวัดระนอง 

 
48 ระยอง 1. เรือนจํากลางระยอง 

2. ทัณฑสถานเปดหวยโปง 
3. ทัณฑสถานหญิงระยอง 

 
 
 
 

49 ราชบุรี 1. เรือนจํากลางราชบุรี 
2. เรือนจํากลางเขาบิน 
 

 

50 ลพบุรี 
 
 

เรือนจํากลางลพบุรี 
 
 
 
 
 

 



 

 

สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 
ลําดับที่ จังหวัด 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
51 ลําปาง 1. เรือนจํากลางลําปาง 

2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
 

52 ลําพูน  เรือนจําจังหวัดลําพูน 
 

53 เลย  เรือนจําจังหวัดเลย 
 

54 ศรีสะเกษ  1. เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ 
2. เรือนจําอําเภอกันทรลักษณ 
 

55 
 

สกลนคร  1. เรือนจําจังหวัดสกลนคร 
2. เรือนจําอําเภอสวางแดนดิน 
 

56 สงขลา 1. เรือนจํากลางสงขลา 
2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
3. ทัณฑสถานหญิงสงขลา 

เรือนจําจังหวัดสงขลา 
 
 

57 สตูล  เรือนจําจังหวัดสตูล 
 

58 สมุทรปราการ เรือนจํากลางสมุทรปราการ 
 

 

59 สมุทรสงคราม  เรือนจําจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

60 สมุทรสาคร  เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร 
 

61 สระแกว  เรือนจําจังหวัดสระแกว 
 

62 สระบุรี  เรือนจําจังหวัดสระบุรี 
 

63 สิงหบุรี  เรือนจําจังหวัดสิงหบุรี 
 

64 สุโขทัย 
 
 
 
 
 
 

 1. เรือนจําจังหวัดสุโขทัย 
2. เรือนจําอําเภอสวรรคโลก 
 
 
 
 



 

 

สวนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ 
ลําดับที่ จังหวัด 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 

65 
 
สุพรรณบุรี 

  
เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
66 

 
67 

 
 

68 
 
 

69 
 

70 

 
สุราษฎรธานี 
 
สุรินทร 
 
 
หนองคาย 
 
 
หนองบัวลําภู 
 
อางทอง 

 
เรือนจํากลางสุราษฎรธาน ี
 
ทัณฑสถานเปดโคกตาบัน 

 
เรือนจําอําเภอไชยา 
 
1. เรือนจําจังหวัดสุรินทร 
2. เรือนจําอําเภอรัตนบุรี 
 
1.    เรือนจําจังหวัดหนองคาย 
2.    เรือนจําอําเภอบึงกาฬ 
 
เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 
 
เรือนจําจังหวัดอางทอง 
 

71 อํานาจเจริญ  เรือนจําจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

72 อุดรธานี เรือนจํากลางอุดรธานี  
 

73 อุตรดิตถ  เรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ 
 

74 อุทัยธานี  เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี 
 

75 อุบลราชธานี เรือนจํากลางอุบลราชธานี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 

(สงพรอมคําสั่งกรมราชทัณฑที่ 466/2547 ลงวันที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
 ราชการบริหารสวนภูมิภาค   

1 การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนเปนกาชั่วคราว - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา 38 และ 47 
 

- กรมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดั ปฏิบัติราชการแทนในการแตงตั้งผูรักษา                   
ราชการแทนผูบัญชาการเรือนจาํจังหวดั และผูบัญชาการเรือนจํา อําเภอ เปนการ                     
ชั่วคราว เมื่อตําแหนงผูบัญชาการเรอืนจําวางลง หรอืผูดํารงตําแหนงไมสามารถ                        
ปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 

2 การอนุญาตใหผูตองขังปวย ออกไปตรวจรักษา  
และหรืออยูพักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา 38 (7) 
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 

- กรมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ในการพิจารณาอนุญาตใหผูตองขังปวยใน  
 เรือนจําจังหวัด หรือเรือนจําอําเภอในทองที่ ออกไปตรวจรักษาและหรืออยูพักรักษา   
ตัวยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจําตามความเหมาะสม และจําเปนแหงโรค 

3 การอนุมัติการพักการลงโทษใหแกนักโทษเด็ดขาด - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา 38 (7) 
- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง  
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2470 ขอ 91 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพักการลงโทษ ลงวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ. 2496 

- กรมมอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษ ใหแกนักโทษเด็ดขาด  
เฉพาะรายที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑพักการลงโทษตามกฎหมาย และเหลือโทษจาํตอ   
ไปเกิน 1 ป และจะปลอยตัวคุมประพฤติอยูภายในพื้นที่ของจังหวัดนั้น 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานทีม่อบให 

4 การอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาชมกิจการของ  
เรือนจํา 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา 38 (7) 
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 7 
- ขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 มิถุนายน   
พ.ศ. 2480 

- กรมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ในการพิจารณาอนุญาตใหบุคคลภายนอก 
เขาชมกิจการของเรือนจํา ทั้งนี้ ไมรวมถึง การอนุญาตตามขอบังคมกรมราชทัณฑ 
วาดวยการสัมภาษณผูตองขัง และการถายภาพ ภาพยนตร วีดีทัศน ภายในเรือนจํา 
พ.ศ. 2540 ในสวนของเรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอ ซึ่งสังกัดราชการบริหาร  
สวนภูมิภาค 

5 การอนุมัติใหผูตองขังลากิจ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา 38 (7) 
- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหง พระ   
ราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 85 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 5 เรื่อง การลาของผูตองขัง 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2480 
- ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชา 
ชนเกี่ยวกับการลากิจ และการขอยายกลับภูมิลําเนาใหผูตองขัง 
พ.ศ. 2545 

- กรมมอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติใหผูตองขัง ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่   
กรมราชทัณฑกําหนด ซึ่งอยูในเรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอ ที่ตั้งอยูในเขต   
พื้นที่ของจังหวัดนั้น ลากิจเฉพาะการลาไปเพื่อประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
 ราชการบริหารสวนกลาง   

1 
 

การแตงตั้งผูรักษาราชการแทน เปนการชั่วคราว 
 
 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38   
และ 47 

- กรมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการแตงตั้ง 
ผูรักษาราชการแทนผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน   
และสถานกักขัง เปนการชั่วคราว เมื่อตําแหนงผูบัญชาการหรือผูอํานวยการ 
วางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได 

2 การอนุมัติใหหัวหนาสวนราชการเดินทางไป  
ราชการ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ   
และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 11 

- มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการพจิารณาอนุมัติ 
ใหผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกกัขัง 
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

3 การอนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร ซึ่งเกินอํานาจของหัวหนาสวน
ราชการ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ   
และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณา 
อนุมัติใหขาราชการในสังกัดเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง   
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ซึ่งเกินอํานาจของผูบัญชาการเรือนจาํ   
ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง ที่จะอนุญาตได 

4 - การอนุญาตใหขาราชการ ลาปวย ลากิจสวนตัว 
หรือลาพักผอน ประจําป ซึ่งเกินอํานาจของ 
หัวหนาสวนราชการ 

- ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 ขอ 8 - กรมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการในการพิจารณา 
อนุญาตใหขาราชการในสังกัดเรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักกันและสถาน 
กักขัง ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลาง ลาปวย ลากิจสวนตัวหรือลาพักผอน
ประจําป ในสวนที่เกินอํานาจของผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน  
สถานกักกันและสถานกักขัง 

5 การอนุมัติพักการลงโทษ ใหแกนักโทษเด็ดขาด - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (7) 
- กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 247 ขอ 91 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพักการลงโทษ ลงวันที่ 20 ม.ค. 2496 
 

- กรมมอบอํานาจใหพิจารณาอนุมัติพักการลงโทษใหนักโทษเด็ดขาด เฉพาะ 
รายที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑพักการลงโทษตามกฎหมาย และเหลือโทษจําตอไป 
ไมเกิน 1 ป และจะปลอยตัวคุมประพฤติอยูภายในพื้นที่ของจังหวัดนั้น 
 





 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 472 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล ใหผูวาราชการจังหวัด 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ (เพิ่มเติม) 

--------------------------------- 

  โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  2546 เห็นชอบเร่ือง การมอบ 
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการ                 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  กรมราชทัณฑไดมีคําส่ังกรมราชทัณฑ ที่ 991-992/2546  ลงวันที่ 14            
พฤศจิกายน  2546 และคําส่ังกรมราชทัณฑ ที่ 299/2547 ลงวันที่ 26 มีนาคม  2547  ไปแลว นั้น 
  เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูง                              
สุดแกทางราชการ  และเพื่อใหการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของสวนราชการกรมราชทัณฑ                        
ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บังเกิดผลดีแกทางราชการ  อาศัย                         
อํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534                 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมราชทัณฑ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ                     
แทนอธิบดีกรมราชทัณฑเพิ่มเติม ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
  อนึ่ง  หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ทั้งนี้  หากมีการเกี่ยวกับเรื ่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใด                    
ใหรายงานพรอมสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมราชทัณฑไดทราบดวย 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง ณ วันที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 
 
                                                     ลงชื่อ        นายนัทธี  จิตสวาง 
                     ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
                      อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 
 
 



 

 

บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ (เพิ่มเติม) 

(สงพรอมคําสั่งกรมราชทัณฑที่ 472/2547 ลงวันที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

 การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล   
1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการในสังกัดราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค 
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการระดับ 8 ในสังกัดเรือนจํา  
จังหวัดและเรือนจําอําเภอ ที่ตั้งอยูในพื้นที่ภายในจังหวัด   
ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

 
 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22   
กรกฎาคม 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ   
พลเรือน พ.ศ. 2535 
 

 
 
มอบอํานาจในการสั่งแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการระดับ 8 ในสังกัดเรือนจําจังหวดัและเรือนจําอําเภอ   
ที่ตั้งอยูในพื้นที่ภายในจังหวัด  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัด  ในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค ตามมาตรา 52 (5) และ 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
ทั้งนี้  การยายดังกลาว   ตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 
 สําหรับกรณีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด กรมราชทัณฑจะใหความรวมมือกับ 
ผูวาราชการจังหวัด   หากผูวาราชการจังหวัดเสนอความเหน็ตอกรมราชทัณฑใหยาย 
หรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 991/2546 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 

----------------------------------- 

 
  โดยที่ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจดาน                     
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมี                                       
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แกทางราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร              
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่   
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 50 มาตรา 52 (5) (6) มาตรา 72 มาตรา 102 มาตรา 104 และมาตรา 107 แหงพระราช -     
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ                           
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจาก                   
ราชการไวกอน และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                         
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย                                    
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมราชทัณฑ  จึงยกเลิกคําส่ังกรมราชทัณฑ ที่ 869/2546 ลงวันที่                                 
1  ตุลาคม  2546  และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ  ดังราย                      
ละเอียดปรากฏตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายนี้ 
  อนึ่ง  หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ทั้งนี้  หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใดใหรายงาน               
พรอมสงสําเนาคําส่ังและสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมราชทัณฑ ไดทราบดวย 

   ส่ัง ณ วันที่  14 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2546 
     
 
     (ลงชื่อ)  นายนัทธี  จิตสวาง 
            ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
                             อธิบดีกรมราชทัณฑ 
        



 

 

        
บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ 

ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 
(สงพรอมคําสั่งกรมราชทัณฑที่ 991/2546 ลงวันที ่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
 การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 

    กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ       
บริหารสวนภูมิภาค 

  

1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นและ 
ขอความรวมมือในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ระดับ 8 รวมทั้งหัวหนาสวนราชการ         
ประจําจังหวัด 

 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 
 

 
กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดใน 
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8   
รวมทั้งหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
 ทั้งนี้  การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
2 การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ใหผูวาราชการจังหวัด พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ 8  ลงมา 

 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

 
ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้น   
เงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในจังหวัด ตาม   
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวย 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือน พ.ศ. 2544 และตามหลักเกณฑ   
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

หมายเลข 1 
ราชการสวนภูมิภาค 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
   การปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ ทาย 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2   
สิงหาคม 2544 
- ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน) 
 ใหผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   
ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแต ระดับ 8 ลงมา ผูซึ่ง 
สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ดังนี้ 
 (1) ใหนําจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญ ใน   
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ณ วันที่ 1 มีนาคม มารวมกัน   
เพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น รอยละ 15   
หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่ง ใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม 
ถาไมถึงครึ่ง ใหปดทิ้ง โดยใหจําแนกโควตาออก 
อยางนอยสองกลุม คือ กลุมระดับ 1-6 และระดับ 7-8 
 (2)  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับ 
ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตา 
ที่คํานวณไดขางตน เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นสําหรับ 
ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี และไมเลื่อนขั้นเงินเดือน 
สําหรับผูที่ไมอยูในเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดน เปนผู 
ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ก็ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ 



 

 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

    
รอยละ 2 หรือรอยละ 4  ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้น  
เงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้น แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบ   
แทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงิน   
เดือนหรือคาจาง ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตําแหนง   
พ.ศ. 2544 
 (3) สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ   
พลเรือนสามัญตั้งแตระดับ 7 ลงมาใหผูวาราชการ   
จังหวัด ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยอาศัยอํานาจ   
ตามมาตรา 73 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2535 สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ขาราชการพลเรือนสามัญ ที่ดํารงตําแหนงหัวหนา   
สวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการพลเรือน   
สามัญ ระดับ 8 ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกรมตนสังกัดเปน 
ผูออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 -  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที ่2  
(1 ตุลาคม) 
 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
    

ขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ 8 ลงมา  ผูซึ่ง 
สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ดังนี้ 
 (1)  ใหนําอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ   
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค (เฉพาะตําแหนงที่มี 
คนครอง) ณ วันที่ 1 กันยายน มารวมกันเพื่อคํานวณ   
วงเงินเลื่อนขั้นรอยละ 6  
         (2)  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ณ  
 วันที่ 1 เมษายน มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนใน  
 ขอ (1) 
 (3)  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงิน 
ที่เหลือจากการเลื่อนขั้นครั้งแรกในขอ (2) ในกรณีที่ผูมี   
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือน   
เต็มขั้น ก็ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษ รอยละ 2 หรือรอยละ 4  
ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น   
หรือหนึ่งขั้น แลวแตกรณี 
 (4)  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ   
พลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ 7 ลงมา ใหผูวาราชการ   
จังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สวนการเลื่อนขั้น   
เงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนง   
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ระดับ 8 ใหผูวาราชการจังหวัดแจง 
 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
    

ผลการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ใหกรมตนสังกัดเปน 
ผูออกคําสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน 
 - การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ของกรมตนสังกัดในกรณีขางตนให  
ดําเนินการ ดังนี้ 
 (1)  ใหตัดยอดอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน   
สามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค ณ วันที่ 1 มีนาคม   
และวันที่ 1 กันยายน ตามลําดับ ออกจากฐานคํานวณ   
โควตาวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของตน 
 (2)  ใหพิจารณาออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน   
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการ   
พลเรือนสามัญ ระดับ 8 ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้น   
เงินเดือนของผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่มีการออก   
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแตกตางจากผลการพิจารณาของ 
ผูวาราชการจังหวัด  ใหกรมตนสังกัดทําหนังสือชี้แจง 
เหตุผลดวย 
 ทั้งนี้  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ   
พลเรือนสามัญดังกลาว ตองดําเนินการใหเปนไปตาม  
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 
3 การดําเนนิการทางวินัย   

3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวน และพิจารณา 
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง และมีอํานาจดําเนินการ   
ในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัด  และขาราชการพลเรือน  
 สามัญ ระดับ 8 ขึ้นไป ในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.   
2535 มาตรา 102 มาตรา 104  และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 
13 (พ.ศ.2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 วาดวยกรณี 
ความผิดที่ปรากฎชัดแจง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 38 (7) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
2546 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และมีอํานาจ 
ดําเนินการ ในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฎ 
ชัดแจงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการพลเรือน 
สามัญระดับ 8 ขึ้นไป ในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 กับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราช- 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 ทั้งนี้  การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 

3.2 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่ง 
เปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดและขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ระดับ 8 ขึ้นไป ในการบริหารสวน 
ภูมิภาค ตามมติ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 38 (7) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2546 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ 
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงเพื่อพิจารณาแลว 
แตกรณีตาม 3.1 เมื่อ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณามีมติ ตามมาตรา 104  แหงพระราชบัญญัติ 
 
 
 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

 พ.ศ. 2535 มาตรา 104  
 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เปนประการใด 
แลว ใหผูวาราชการจังหวัด ผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือ 
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวตองดําเนินการใหเปน 
ไปตามเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

3.3 การสั่งพักราชการและหรือการสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่งเปน 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ระดับ 8 ขึ้นไป ในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 และกฎ ก.พ.ฉบับ 
ที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  วาดวยการสั่ง 
พักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 38 (7) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
2546 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจสั่งพัก 
ราชการและหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัด  และขาราชการพลเรือน 
สามัญ ระดับ 8 ขึ้นไป ในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ตามมาตรา  107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการ 
สั่งใหออกจากราชการไวกอน 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ก.พ. กําหนด 





ราชการบริหารสวนกลาง 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 992 / 2546 

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 
----------------------------------- 

 
  โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจดาน 
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมี               
 ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่ออนุมัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แกทางราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่  
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 50 มาตรา 52 (5) (6) มาตรา 72 มาตรา 102 มาตรา 103 มาตรา 104 และมาตรา 107                         
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ ก.พ.ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536)                       
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการลงโทษ                    
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราช-                          
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไว                      
กอน และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน                        
พ.ศ.  2535  วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ                                 
พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมราชทัณฑ   จึงยกเลิกคําส่ังกรมราชทัณฑที่ 869/2546  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 
และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ   ดังรายละเอียดปรากฏ 
ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายนี้ 
  อนึ่ง หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ทั้งนี้ หากมีการสั่งการเกี่ยวกับเรื้องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใด  ใหรายงาน                    
พรอมสงสําเนาคําส่ังและสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมราชทัณฑไดทราบดวย 
 
   ส่ัง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
 
                 (ลงชื่อ)  นายนัทธี  จิตสวาง 
                                                                   ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
                                     อธิบดีกรมราชทัณฑ 
  



 

 

 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงยุตธิรรม และหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงยุตธิรรมและหรืออธิบดีกรมราชทัณฑ 

(สงพรอมคําสั่งกระทรวงยุติธรรม 470/2546  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
และคําสั่งกรมราชทัณฑที่ 992/2546  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 
 
1 
 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงาน 
ภายในจังหวัด 
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจเสนอ 
ความเห็นพรอมทั้งเหตุผล ความจําเปน 
ความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการ 
บริหารราชการของผูวาราชการจังหวัด 
เปนหลัก ในการขอความรวมมือ แตงตั้ง 

 
 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
2546 

 
 
 
 
กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด ในการ 
แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่ภายในจังหวัด 
ตามเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อประโยชน 
ในการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 

หมายเลข 2 
ราชการสวนกลาง 



2 

 

 
 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

 
 
 
 
2 

 
(ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่ 
ภายในจังหวัด 
 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ 
พลเรือนสามัญ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอ 
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน ของขาราชการพลเรือน 
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติหนาที่ภายในจังหวัด โดยเฉพาะ 
ผลการปฏิบัติราชการและพฤติกรรมทั้งที่ 
เหมาะสมและไมเหมาะสมใหกรม 
ตนสังกัดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
2546 

  
      ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฎิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 

กรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด ใน 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
หนาที่ภายในจังหวัด ตามผลการปฏิบัติราชการและ 
พฤติกรรม โดยคํานึงถึงประโยชนในการบริหาร 
ราชการของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 

 
 



3 

 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

 
3 

3.1 

  
 การดําเนินการทางวนิัย 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และ 
พิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
และมีอํานาจดําเนินการกรณีความผิด 
วินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจง  
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
มาตรา 102 มาตรา 104 และกฎ ก.พ. ฉบับที่   
13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราช-  
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  
2535 วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
 
 

 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   
แผนดิน  พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7)  และ   
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 

 
 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรงและมีอํานาจ 
ดําเนินการในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงที่ปรากฎ 
ชัดแจง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราช- 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 กับกฎ 
ก.พ. ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง และนําเรื่องเสนอ 
อ.ก.พ. กรม หรือ  อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี เพื่อ 
พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 



4 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

    
3.2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.3 

การสั่งพักราชการและหรือการสั่งใหออก 
จากราชการไวกอนขาราชการพลเรือน 
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 107 และกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยการสั่งพักราชการ 
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
 
 
การพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางไม 
รายแรง และมีอํานาจดําเนินการในกรณี 
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัดแจง   
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ   
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ   
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม   
2546 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจสั่งพัก   
ราชการและหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ   
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ   
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําภายใน 
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ.   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย  
การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
          ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจสั่งแตงตั้ง   
คณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการสอบสวน   
วินัยอยางไมรายแรง และมีอํานาจดําเนินการในกรณี   
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฎชัดแจง ขาราชการ 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 

 

บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ภายในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
มาตรา 102 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วา 
ดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

 

 
พลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหาร 
สวนกลาง  ที่ปฏิบัติราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ 
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิดที่ 
ปรากฏชัดแจง 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

3.4 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติ   
ราชการประจําภายในจังหวัดนั้น ๆ ตาม   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 103 มาตรา 104 และกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ   
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (5) (7) และ   
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎคม   
2546 

(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่อง 
เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา   
แลวแตกรณี ตาม 3.1 เมื่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.   
กระทรวง พิจารณามีมติ ตามมาตรา 104 แหงพระราช- 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535   เปน 
ประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดไดรับ 
มอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

  
พลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการ 
ลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือนหรือลดขั้น 
เงินเดือน 

  
(2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ สั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการ   
สอบสวนทางวินัยอยางไมรางแรง หรือมีการดําเนิน 
การในกรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรงที่ปรากฏชัด   
แจงขาราชการพลเรือสามัญทุกระดับ ในสังกัดราช 
การบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําภายใน   
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 และ 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ออกตามความใน   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตาม 3.3 และ
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนหรือผูบังคับ-    
บัญชามีความเห็นแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ   
มอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคาํสั่งลงโทษใน   
ความผิดวินัยไมรายแรงนั้น   ตามมาตรา 103 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 

    
ประกอบกับกฎ ก.พ. ที่ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือนได 
 ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 645 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ (เพิ่มเติม) 
----------------------- 

 
  ตามคําส่ังกรมราชทัณฑที่ 478/2547 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 มอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ  ไปแลว นั้น 
  เพื่ อ ใหการปฏิบัติ ราชการ เกี่ ยวกับการบริหารงานของส วนราชการกรมราชทัณฑ                         
ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บังเกิดผลดีแกทางราชการ  อาศัย                       
อํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของ                   
สวนราชการ พ.ศ. 2544 มาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมราชทัณฑ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติ                    
ราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑเพิ่มเติม  สําหรับสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
และหากผูวาราชการจังหวัด จะพิจารณามอบอํานาจตอใหผูบัญชาการเรือนจํา ปฏิบัติราชการแทนตาม  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 39 และมาตรา 38 (9) ก็ได ดังราย                  
ละเอียดตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 
  อนึ่ง หากมีคําส่ังมอบอํานาจที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาว ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
และนโยบายของกรมราชทัณฑที่ไดวางขอกําหนด   และแนวทางปฏิบัติไวโดยเครงครัด   และเมื่อได             
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจไปแลว  ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบดวย 

  ทั้งนี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง ณ วันที่   7  มิถุนายน    พ.ศ.   2547 
                                                       
                            (ลงชื่อ)  นายนัทธี  จิตสวาง 
                                                                   ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
                                                                    อธิบดีกรมราชทัณฑ 



 

 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ (เพิ่มเติม) 

(สงพรอมคําสั่งกรมราชทัณฑที่ 645 / 2547  ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

 
1 

 
การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  ในสังกัด 
เรือนจําภายในจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ. 2544 

 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ. 2535 มาตรา 38 (7) 

 
ใหผูวาราชการจังหวัด จัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจาง   
ประจําในสังกัดเรือนจําภายในจังหวัด ตามระเบียบกระทรวง 
การคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางประจํา พ.ศ. 2544 
โดยใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ในจังหวัด ณ วันที่ 1 มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตา 
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  และกรมราชทัณฑจะตัดยอดจํานวน
ลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค ออจากฐานการ 
คํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจาง และออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจาง 
ใหกับลูกจางประจํา ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของ 
ผูวาราชการจังหวัด   ดังนี้ 
 
 

 



- 2 - 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

    1. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
 1.1  ใหนําจํานวนลูกจางประจํา ในราชการบริหารสวน 
ภูมิภาคในจังหวัด ณ วันที่ 1 มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณ 
โควตาเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้น รอยละ 15 หากคํานวณแลวมีเศษ 
ถึงครึ่ง  ใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม  ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 
 1.2  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้นสําหรับผูมี 
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณไวขางตน  
ใหเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี และไมให   
เลื่อนขั้นคาจางสําหรับผูไมอยูในเกณฑการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น  
คาจาง  ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับ   
คาจางเต็มขั้น ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรอืรอยละ 4 ของ   
คาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบ  
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของ  
 ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของ 
อันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 
 2. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) 
  2.1 ใหนําอัตราคาจางของลูกจางประจําในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง) ณ วันที่ 1 กันยายน  
มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ 6 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

    2.2 ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง, ณ วันที่ 1เมษายน  
มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว  ตามขอ 2.1 
 2.3 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่เหลือจากการ   
เลื่อนขั้นคาจางครั้งแรก โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางรวม   
ทั้งป 2 ขั้น จะตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลูกจางประจํา ณ    
วันที่ 1 มีนาคม  ดวย  สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดน   
แตเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือ   
รอยละ 4 ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจาง แลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 299 / 2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล ใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ (เพิ่มเติม) 

 
-------------------------------- 

 
  โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการมอบ          
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลให ผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารราชแบบบูรณาการ                        
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กรมราชทัณฑไดมีคําส่ังกรมราชทัณฑ ที่ 991/2546 ลงวันที่ 14               
พฤศจิกายน 2546 ไปแลวนั้น 
   เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว อันจะกอใหเกิดประโยชนสูง 
สุดแกทางราชการ และเพื่อใหการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานของสวนราชการกรมราชทัณฑ             
ดําเนินไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บังเกิดผลดีแกทางราชการ อาศัย             
อํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534                  
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมราชทัณฑ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ                   
แทนอธิบดีกรมราชทัณฑเพิ่มเติม ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
   ทั้งนี้   หากมีการส่ังการเกี่ยวกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจดังกลาวเปนประการใด 
ใหรายงานพรอมสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมราชทัณฑไดทราบดวย 

   ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ส่ัง   ณ    วันที่     26      มีนาคม    พ.ศ.   2547 

 
                    ลงชื่อ   นายนัทธี  จิตสวาง 
                                                                 ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
                                                                  อธิบดีกรมราชทัณฑ 





 

 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ (เพิ่มเติม) 
(สงพรอมคําสั่งกรมราชทัณฑที่ 299/2547  ลงวันที ่26 มีนาคม พ.ศ. 2547) 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

 
1 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ เปน 
ลูกจางชั่วคราวของเรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอ 
ดําเนินการสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใช   
ภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรม  
เนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ  
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ  
ตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ  
และดาํเนินการบรรจุและแตงตั้งลูกจางชั่วคราวดังกลาว 

 

 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  
กรกฎาคม 2546  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 

 
 
 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใช   
ภาษาทองถิ่น เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมี  
คุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดย   
ใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ตามเงื่อนไข   ดังนี้ 
   1)  ในการประกาศรับสมัครใหมีการะบุถึงความจําเปนพิเศษ 
  2)  ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ดําเนินการ 
 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ   มีดังนี้ 
  1) ผูวาราชการจังหวัด ตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
  2) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก จัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับตําแหนง โดยระบุ   
ชื่อตําแหนง ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติพิเศษสําหรับตําแหนง   
ซึ่งระบุถึงความรู ความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะของบุคคลที่จาํเปนสําหรับการปฏิบัติ   
งานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ คณะกรรมการการพัฒนาระบบ   
ราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัด เปนผูรับรองขอกําหนดดังกลาว 
 
 
 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

                
            3) จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนด ตาม 2) 
     4) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
            5)  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีทดสอบความรูความสามารถ   
สมรรถนะที่จําเปนตามขอกําหนดของตําแหนง หรือประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปน   
แลวแตกรณี ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือก อาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบ 
การปฏิบัติงาน กรรมการประเมินหรือกรรมการอื่น หรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ได  
ตามความจําเปน 
  6) เมื่อผูวาราชการจังหวัด ไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผูที่ไดรับการคัดเลือกเขา  
 รับราชการแลว ก็ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหผูนั้นดํารงตําแหนงได 
  7) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภายหลังมีตําแหนง   
วางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งใหผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดําเนินการ   
คัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัด 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 1565 / 2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 

--------------------------- 
 
  เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน ของสวนราชการกรมราชทัณฑดําเนิน                         
ไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บังเกิดผลดีแกทางราชการ อาศัยจํานวนตามความ             
ในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมราชทัณฑ จึงมอบอํานาจ         
ใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ  ในการดําเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงาน          
บุคคลของพนักงานราชการ ตั้งแตการสรรหา และการเลือกสรรในการวาจาง การอนุญาตใหลาออกจาก                 
การปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สําหรับ                     
เรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอ ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ และหากผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณามอบอํานาจ             
ตอให ผูบัญชาการเรือนจําปฏิบัติราชการแทน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534          
มาตรา 38 (9) และมาตรา 39 ก็ได 
  ใหผูที่ ได รับมอบอํานาจดังกลาว  ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับและ 
นโยบายของกรมราชทัณฑที่ไดวางขอกําหนด  และแนวทางปฏิบัติไวโดยเครงครัด และเมื่อไดดําเนินการ              
ตามที่ไดรับมอบอํานาจไปแลว ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบดวย 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

           ส่ัง ณ วันที่  13   ธันวาคม   พ.ศ.   2547 
 
      

              (ลงชื่อ)     นายนัทธี  จิตสวาง 
                                            ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 

                 อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 119 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 

----------------------------- 

 โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการขอรับและจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527                  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2546 ขอ 4 กําหนดใหคําวาบําเหน็จบํานาญ หมายความรวมถึง บําเหน็จดํารงชีพดวย 
  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงนามในแบบขอรับบําเหน็จ บํานาญปกติ                     
ขาราชการ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จลูกจาง (บําเหน็จปกติ) ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวาง                         
ประจําหนาที่ในเขตที่ประกาศใชกฎอัยการศึก  เพื่อขออนุมัติ ส่ังจายจากสํานักงานคลังเขต  ดําเนินไปดวย 
ความรวดเร็ว  เรียบรอย  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  บังเกิดผลดีแกทางราชการ  จึงอาศัยอํานาจตาม มาตรา 
38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม อธิบดี 
กรมราชทัณฑ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในแบบขอรับบําเหน็จ                     
บํานาญปกติขาราชการ บําเหน็จดํารงชีพ (แบบ 5300) บําเหน็จลูกจาง (บําเหน็จปกติ) ใบรับรองสมุดประวัติ 
และเวลาทวีคูณระหวางประจําหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึก เพื่อขออนุมัติส่ังจายจากสํานักงาน 
คลังเขต ในสวนของเรือนจําจังหวัดและเรือนจําอําเภอ  และผูวาราชการจังหวัดอาจพิจารณามอบอํานาจตอ 
ใหผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด หรือผูบัญชาการเรือนจําอําเภอ ปฏิบัติราชการแทน ตามนัยมาตรา 39 ประกอบ                     
มาตรา 38 (9) ก็ได 
  ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาว  ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับและ 
นโยบายของกรมราชทัณฑ ที่ไดกําหนด และวางแผนทางปฏิบัติไวโดยเครงครัด และเมื่อไดดําเนินการ 
ตามที่ไดรับมอบอํานาจไปแลว ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบดวย 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

      ส่ัง ณ วันที่    7   กันยายน   พ.ศ. 2547 
                                                     
      (ลงชื่อ)    นายนัทธี  จิตสวาง 
        ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
         อธิบดีกรมราชทัณฑ 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 276 / 2544 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 

-------------------------------------- 

  ดวยระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยการใชอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน  พ .ศ . 2543 
ขอ  15 กําหนดใหขาราชการกรมราชทัณฑที่ มีความจํา เปนตองพาอาวุธปนติดตัวไปเพื่ อปฏิบัติ 
ราชการ  จะตองได รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย   ดังนั้น   เพื่อใหการปฏิบัติราชการ 
ดํ า เนิ น ไปด วยความรวด เ ร็ ว  เ รี ยบร อย  มีประ สิทธิ ภาพ  และ บัง เกิ ดผล ดีแกทางราชการ  อาศั ยอํ านาจ 
ตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดี 
กรมราชทัณฑ จึ งมอบอํ านาจตามระ เบี ยบกรมราชทัณฑ ว าด วยการ ใช อาวุ ธปนและ เครื่ อ งกระสุ นป น 
พ.ศ. 2543 ขอ 15 ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑเกี่ยวกับการอนุญาต 
ใหขาราชการกรมราชทัณฑสังกัดเรือนจําจังหวัด  / เรือนจําอําเภอ   พาอาวุธปนติดตัวเพื่อไปปฏิบัติ 
ราชการ   โดยอนุญาตไดคราวละไม เกิน  6 เดื อน  และอาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  39 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
มอบอํานาจตอให ผูบั งคับบัญชาการเรือนจําจังหวัด  ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอ  ปฏิบัติราชการแทนตอไป                          
ไดตามแตจะเห็นสมควร 
   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 
                           (ลงชื่อ   นายศิวะ  แสงมณี 
                                        (นายศิวะ  แสงมณี) 
                                        อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 
 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 1382 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ ในการดําเนนิการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในเรือนจํา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต 

----------------------------------- 
 

โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่อง การมอบอํานาจ                
ดานการบริหารงานบุคคลให ผู ว าราชการจังหวัด  เพื่ อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการเปนไปอยางมี                
ประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ซึ่งเห็นชอบแนวทางการแกไขปญหา                           
ความไมสงบใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต  กรณีขาดแคลนเจาหนาที่ของรัฐในทุกสวนราชการและ                        
หนวยงานโดยใหถือปฏิบัติตามแนวทาง 3 ขั้นตอน ไดแก  
  1. ใหหนวยงานตนสังกัดความสมัครใจของบุคลากรในสังกัด 
  2. เมื่อมีตําแหนงวางใหแตงตั้งหรือโอนยายบุคลากรในสังกัดจากพื้นที่อื่น มาบรรจุโดย                       
ใชระบบอาสาสมัครหรือความสมัครใจแลวใหคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
  3. ห ากยั ง ไ ม ส า ม า ร ถส ร ร ห าบุ ค ล า ก รม าบ ร ร จุ ไ ด ใ ห ใ ช ก า ร ส อนคั ด เ ลื อ กบุ ค คลที่ มี                         
คุณสมบัติ เหมาะสม  ซึ่ งมีภู มิ ลํา เนาอยู ในพื้นที่ เปนที่ตั้ งของหนวยงานนั้น  ๆ  ประกอบกับ  สํานักงาน  ก .พ .                         
ไดมีหนังสือ ที่ นร. 1009.5/1060  ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 แจงใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจให                            
ผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่ มีความรู  ความสามารถ  ในการใชภาษาถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน                     
มีความรู เกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อ                   
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
  ดั ง นั้ น  เ พื่ อ อนุ มั ติ ใ ห เ ป น ไ ปตามมติ คณะ รั ฐ มนต รี  และหนั ง สื อ ขอ งสํ า นั ก ง าน  ก .พ .                            
ดังกลาวและใหการปฏิบัติ ราชการเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรมราชทัณฑ  ดํา เนินไปดวยความ                          
รวดเร็ว เรียบรอย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติ                   
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ .ศ .   2534  ประกอบกับมาตรา   52  (6)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ                        
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมราชทัณฑ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ                    
แทนในการดําเนินการสรรหา  และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  เพื่อปฏิบัติหนาที่ ในเรือนจํากลางยะลา                         
เรือนจําอําเภอเบตง เรือนจําจังหวัดนราธิวาส และเรือนจํากลางปตตานี ดังมีรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 

 
 
 
 
 



 

 

-2- 
 

   อนึ่ ง  เ มื่ อ ไ ด ส่ั ง ก า ร เ กี่ ย วกั บที่ มี ก า รมอบอํ านาจดั ง กล า ว เป นป ระกา ร ใด  ให ร าย ง าน                            
พรอมสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหกรมราชทัณฑทราบดวย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

(ลงชื่อ)  นายนัทธี  จิตสวาง 
                                                                                   ( นายนัทธี  จิตสวาง ) 
                                                                                    อธิบดีกรมราชทณัฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑในการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

เพื่อปฏิบัติหนาที่ในเรือนจํา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต 
(แนบทายคําสั่งกรมราชทัณฑ ที่ 1382 / 2548  ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548) 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

1 การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ   
ในตําแหนงนักทัณฑวิทยา 3 สังกัด  
เรือนจํากลางยะลา เรือนจํากลางปตตานี  
เรือนจําจงัหวัดนราธิวาส และเรือนจํา 
อําเภอเบตง แหงละ 2 ตําแหนง 
ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน   
มีความรูเกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณี   
ของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ   
ประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ 
หนาที่ของตําแหนงโดยใชวิธีการคัดเลือก   
บรรจุบุคคลเขารับราชการและดําเนินการ   
บรรจุและแตงตั้งขาราชการดังกลาง 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
       22 กรกฎาคม 2546 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
        27 กันยายน 2548 
- พระราชบัญญัติระเบียบ   
  บริหารราชการแผนดิน  
  พ.ศ. 2534 
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.   
  1009.5/1060 ลงวันที่   
  10 กันยายน 2546 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  
ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืน 
กับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตาํแหนง   
โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามเงื่อนไขดังนี้    
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1009.5/1060 ลงวันที่ 10   
กันยายน 2546) 

1) ในการประกาศรับสมัครใหระบุถึงความจําเปนพิเศษ 
2) ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ดําเนินการ 
3) ผูที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตองปฏิบัต ิ

ราชการในจังหวัดนั้น เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป โดยหามยายไป 
จังหวัดอื่นเวนแตลาออกจากราชการ 
  

 
 
 



 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ มีดังนี ้
1) ผูวาราชการจังหวัด ตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะ 

หนึ่งจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัด  
ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 จํานวน 
ไมนอยกวา 5 คน โดยตั้งคณะกรรมการหนึ่งเปนประธาน 
     2) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับ 
ตําแหนง โดยระบุชื่อตําแหนง ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบ 
ของตําแหนง คุณสมบัติพิเศษตําแหนงซึ่งระบุ  ความรู  
ความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับการ   
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้น โดยเฉพาะ ทั้งนี้  
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของ   
จังหวัด เปนผูรับรองขอกําหนดดังกลาว 
    3) จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนดตามขอ 2) 
    4) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบ   
การสมัคร 
    5) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีการทดสอบความรู 
ความสามารถ สมรรถนะที่จําเปนตามขอกําหนดของตําแหนง หรือประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนแลวแตกรณี ในการนี้  คณะกรรมการคัดเลือก
อาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบ  การปฏิบัติงาน กรรมการ
ประเมินหรือกรรมการอื่น หรือเจาหนาที่ให 
 



 

 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

   ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
     6) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรลุผูที่ไดรับการ  
คัดเลือกเขารับราชการแลว ก็ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหผูนั้น   
ดํารงตําแหนงได 
     7) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วางและภาย  
หลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งใหผูผานการคัดเลือก   
ที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดําเนินการใหมก็ได ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ   
ของผูวาราชการจังหวัด 
แนวทางการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

1) ตําแหนงที่บรรจุและแตงตั้ง 
    ตําแหนงนักทัณฑวิทยา 3 สังกัดเรือนจํากลางยะลา เรือนจําอําเภอ   
เบตง เรือนจําจังหวัดปตตานี เรือนจําจังหวัดนราธิวาส แหงละ 2 ตําแหนง  
อัตราเงินเดือน 7,630 บาท 
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบ   ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  2.2 เปนผูไดรับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร 
  2.3 เปนผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่สมัครคัดเลือก  
 

 



 

 

 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

   3) วิธีการคัดเลือก 
  ดําเนินการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง อาจพิจารณาดําเนิน    
การโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีสอบเขาเรียน วิธีสอนปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด 
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม การพิจารณามุงเนนผูที่มี  
ความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรู  
เกี่ยวกับขนมธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะที่กลมกลืน  
กับประชากรในพื้นที่ 
4) การขึ้นบัญชีผูผานการคดัเลือก 
   ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกฯ เรียงลําดับคะแนนภาคความเหมาะสม  
กับตําแหนงจากมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหเรียงลําดับตามเลข  
ประจําตัวสอบ และกําหนดอายุบัญชี 1 ป  
 
 

 



 

 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมราชทัณฑ 
ที่ 1246 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 
 

----------------------------------- 
 
  ตามคําส่ังกรมราชทัณฑที่  179/2548  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548  มอบอํานาจใหผูวาราชการ              
จั ง ห วั ด ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แทนอธิ บ ดี ก ร ม ร า ชทัณฑ ใ น เ ร่ื อ ง ก า รบ ริ ห า ร ร า ชก า รด า น งบป ร ะม าณ เ กี่ ย ว กั บ                       
เงินผลพลอยไดของเรือนจําจังหวัด   และเรือนจําอําเภอ  ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเงินผลพลอยไดจาก                      
การฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง  พ.ศ.  2548 นั้น 
  เพื่อใหการอนุ มัติจายเงิน   การพัสดุและการดําเนินการอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวของกับเงินผลพลอยได                  
 เปนไปไดความรวดเร็ ว  เ รียบรอย  เกิดความชัด เจน  และมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้ น   บัง เกิดผลดีแกทางราชการ                       
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และ                       
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 9                     
และระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง   พ.ศ. 2548                     
อธิบดีกรมราชทัณฑจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ 
  1. การทํานิติกรรมสัญญา  หรือขอตกลงหาผลประโยชนในการดําเนินกิจการฝกวิชาชีพ และ                 
การใชแรงงานผูตองขัง  ภายในวงเงินดังนี้ 
  (1)  วงเงิน  500,000 บาท สําหรับเรือนจําจังหวัด 
  (2)  วงเงิน  200,000 บาท สําหรับเรือนจําอําเภอ 
  2.  การพัสดุที่ดําเนินการโดยใชเงินผลพลอยได กรณีการซื้อ การจาง โดยวิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ  การอนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจาง และทํานิติกรรมสัญญา ตามระเบียบ                      
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   พ.ศ.2535  และฉบับแกไขเพิ่มเติม และการสั่งจายเงินผลพลอยได                     
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน   ตามระเบียบกรมราชทัณฑ  วาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใช                       
แรงงานผูตองขัง พ.ศ.  2548 ภายในวงเงินดังนี้ 

     (1)  วงเงิน  5,000,000 บาท สําหรับเรือนจําจังหวัด 
           (2)  วงเงิน  4,000,000 บาท สําหรับเรือนจําอําเภอ 
 

        /3.  การ……… 
 
 
 
 
 



 

 

 
  3. การดําเนินการตาม  2. หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับครุภัณฑ ตามขอ  12.4 แหงระเบียบ 
กรมราชทัณฑวาดวยการผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง    พ.ศ.2548 ใหผู รับมอบ                       
อํานาจดําเนินการดังกลาวไดภายในวงเงิน  500,000 บาท 
  4.  ผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณามอบอํานาจตอใหผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด หรือ 
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอปฏิบัติราชการแทน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  
มาตรา 39 และมาตรา 38(9)  ก็ได 
  5.  ใหผู รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ และ                      
นโยบายของกรมราชทัณฑที่ ได วางขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติ ไว โดยเคร งครัด  และเมื่ อดํ า เนินการตาม 
ที่ไดรับมอบหมายแลว  ใหรายงานกรมราชทัณฑทราบดวย 

  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548 
                (ลงชื่อ)       นายนัทธี  จิตสวาง 
       (  นายนัทธี  จิตสวาง ) 
         อธิบดีกรมราชทัณฑ 
 
 


