
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๑๑๘/๒๕๔๗ 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  (ฉบับที่  ๒) 
________________________ 

 
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีคําส่ังที่  ๓๒๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖  

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  ซึ่งมีการมอบอํานาจ  
ตามบัญชีแนบทาย  รวม  ๓  บัญชี  ประกอบดวย   บัญชีมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลขาราชการ  
บัญชีมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางประจํา   และบัญชีมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล  
ลูกจางชั่วคราว  นั้น 
 

เพื่อใหการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ) ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  เปนไปตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.  กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๗๗  ลงวันที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ .ศ .๒๕๓๔  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   (ฉบับที่  ๕)  พ .ศ .๒๕๔๕ 
ปลัดกระทรวงแรงงานจึ งยก เลิ กความในบัญชีมอบอํ านาจด านการบริ หารงานบุคคล  (ข า ราชการ )  
ใหผูวาราชการาจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน  แนบทายคําส่ังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ ๓๒๘/๒๕๔๖ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และใหใชความในบัญชีมอบอํานาจ              
ดานการบริหารงานบุคคล  (ขาราชการ)   ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร ) 
ปฏิบัติราชการแทน  แนบทายคําส่ังนี้แทน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันที่   ๓๑  มีนาคม    พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
    ( ลงชื่อ )  นายจารุพงศ  เรืองสุวรรณ 

(นายจารุพงศ  เรืองสุวรรณ) 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 



 
- ๑ - 

บัญชีมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่  ๑๑๘/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 

(สงพรอมหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่  รง ๐๒๐๗.๒/ว ๕๙๙  ลงวันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๔๗) 
 

ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ การแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการ 
๑.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
        การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ  ๘ 
 ในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด  และเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงแรงงาน 
ในการยายหรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
๑.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
         การเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงแรงงานในการยาย
หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการ
อยูในจังหวัด 

 
 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๘ (๗) 

 
๑. การแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ ซึ่งมิใช 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  โดยผูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 
๒. ปลัดกระทรวงแรงงานใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด  ในการยายหรือ     
ไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางของสาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัดนั้นๆ 

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
          การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน
สามัญระดับ ๘  ลงมา  ในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด
และออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  
ระดับ ๗ ลงมาในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด 

 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่   
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
- พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ 
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ 

 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  
ระดับ ๘  ลงมา  ในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด  ตามหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดในกฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๔ และตามหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 
พลเรือนสามัญทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๔ ดังนี้ 

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 



 
 

- ๒ - 

ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่  ๑ (๑  เมษายน) 
๑.  ใหนําจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด  
ณ  วันที่ ๑ มีนาคม มารวมกัน  เพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นรอยละ  ๑๕  
หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่งใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม  ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง  โดยให
จําแนกโควตาออกอยางนอยสองกลุม คือ  กลุมระดับ ๑-๖ และกลุมระดับ ๗-๘  
๒.  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดน 
ไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณไดขางตน  เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นสําหรับผูมี 
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี  และไมเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูที่ไมอยูในเกณฑการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปน 
ผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น  ก็ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๒ หรือรอยละ ๔  
ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและ 
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๔๔  
๓.   สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ตั้งแตระดับ ๗       
ลงมา  ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๗๓ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๕ สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และ
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๘ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเปนผูออกคําสั่งขั้นเงินเดอืน 

 



 
- ๓ - 

ลําดั
บ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

   ๔.   ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ 
โดยเฉพาะผูซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ   
อันควรแจงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม) 
๑.  ใหนําอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด 
(เฉพาะตําแหนงที่มี คนครอง)  ณ วันที่  ๑  กันยายน มารวมกันเพื่อคํานวณ 
วงเงินเลื่อนขั้นรอยละ ๖ 
๒.   ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ ๑  เมษายน มาหักจาก 
วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนใน ขอ ๑ 
๓.   ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนขั้นครั้งแรก 
ในขอ ๒ ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น
ก็ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนแทนการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 
๔. สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ ๗ ลงมา 
ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน    
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และ 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเปนผูออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

 
 



 
-๔- 

 
ลําดั
บ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

๕.   ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ    
โดยเฉพาะผูซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ   
อันควรแจงใหสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ 

 
 
 

๓ การดําเนนิการทางวินัย 
๓.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
         ๓.๑.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ขึ้นไป  
ในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด  ตามพระราชบญัญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๔ 
 
 
        ๓.๑.๒  การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติ 
อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ อ.ก.พ.กระทรวง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐๔ 

 
 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 
๓๘(๗) 
 
 
 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา 
๓๘(๗) 

 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง 
รายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘  ขึ้นไปในสังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ.กระทรวง 
แลวแตกรณี  พิจารณาตามมาตรา ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
-   เมื่อผูวาราชการจังหวัดนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. สํานักงานปลดักระทรวง หรือ อ.
ก.พ.กระทรวง พจิารณาตาม ๓.๑.๑ เมื่อ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงหรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณามีมติตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดสั่ง 
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 

 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
- ๕ - 

ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

      ๓.๑.๓  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๘ ขึ้นไปในสังกัด
สํานักงานแรงงานจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๗ 
 
๓.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
      ๓.๒.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๒  
และมาตรา ๑๐๔ 
 
     ๓.๒.๒  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางของสํานกังานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๗    
 
 
 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๘ (๗) 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก 
ราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ขึ้นไป ในสังกัด 
สํานักงาน แรงงานจังหวัด ตามมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔  
 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ 
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  
แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบยีบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ตาม
มาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 



 
- ๖- 

ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

     ๓.๒.๓  ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ 
พลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูใน
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ 
 
    ๓.๒.๔. การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๓ และ
มาตรา ๑๐๔ 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๘ (๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือสั่งการ
ใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ปฏิบัติ
ราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  
 
-  เมื่อผูวาราชการจังหวัดนาํเรื่องเสนอ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ.  
กระทรวง แลวแตกรณีตาม ๓.๒.๑ เมื่อ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวง หรือ อ.ก.พ.   
กระทรวงพิจารณามีมติตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามนั้น 
-  เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการ 
สอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ตาม ๓.๒.๓ และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวน 
มีความเห็นแลว  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและหรอืออกคําสั่งลงโทษ 
ในความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น  ตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๗- 

ลําดับ 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราการ 
    ๔.๑   การสรรหาบุคคลในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
   ๔.๒   การคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิ
ที่ ก.พ. กําหนด 

-  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 
๓๘ (๗) 
 
 
 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  มาตรา 
๓๘ (๗) 

-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ  
ในการใชภาษาทองถิ่น เพื่อปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ 
ราชการตามเงื่อนไข  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๙.๕/๑๐๗๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ หรือ
ตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ. ที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหม 
ตอไปได 
- ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิ
ที่ ก.พ. กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตางๆ โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่นความจํานง
จากศูนยสรรหาและเลือกสรรสํานักงาน ก.พ.  โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  
นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ หรือตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหมตอไปได 
 
 
 
 
 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 

 



 
- ๘- 

ลําดับ 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 ๔.๓  การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. 
และ ภาค ข. ของ ก.พ. 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญาโท  
ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.เขารับราชการ  เปนขาราชการ 
พลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ ๔ ไดโดยขอรายชื่อ
และรายละเอียดตางๆ  ของผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน ก.พ. 
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖ หรือตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหมตอไปได 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 

๕ การแตงตั้งใหขาราชการพลเรอืนสามัญในสังกัดสํานักงาน
แรงงานจังหวัด  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ 
เปนผูรักษาการแทนแรงงานจังหวัด  ในกรณีที่ไมมี 
ผูดํารงตําแหนงแรงงานจังหวัด  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการพลเรอืนสามัญใน
สังกัดสํานักงานแรงงานจังหวัด  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ เปน 
ผูรักษาราชการแทนแรงงานจงัหวดัในกรณีทีไ่มมีผูดํารงตําแหนงแรงงานจังหวัด  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 

๖ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด  
รักษาการในตําแหนงที่วางหรือผูดํารงตําแหนง 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๖๘ 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนัน้  ๆรักษาการใน
ตําแหนงที่วางหรอืผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ราชการไดและเปนกรณี
ที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 

๗ การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการอยู
ในจังหวัด 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัดนั้นๆ  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. 
ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
 

- ๙- 
ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๘ การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาผูไดรับการบรรจุเขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน 
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  เปนผูมีความเหมาะสมที่จะใหรับราชการ
ตอไปหรือไม  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. 
ฉบับที่  ๒๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 

๙ การอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูใน
จังหวัด  สมัครสอบแขงขันเขารับราชการสวนราชการอื่น 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร๐๗.๘.๔/ว ๑๕ ลงวันที่  
๙ กันยายน ๒๕๓๕ 
 

-  มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําใน
จังหวัดนั้นๆ  สมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่     
ขาราชการผูนั้นดํารงอยู ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ขาราชการ  
ผูนั้นดํารงอยู 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 

๑๐ การอนุมัติใหจายเงินเดือนใหแกขาราชการที่ลาปวยได
ตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วันทําการ  หลังจากที่ลาปวย 
 โดยไดรับเงินเดือนระหวางลามาแลว ๖๐ วันทําการ 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 

-   ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีการการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหนจ็  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
 
 

- ๑๐- 
ลําดับ 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑๑ 
 
 
 

การพิจารณาหรืออนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแตระดับ  ๗ ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
 
 

-   ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

๑๒ การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จ
บํานาญใหแกอดีตขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานแรงงานจังหวัด 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับ 
บําเหน็จบํานาญใหแกอดีตขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาน 
แรงงานจังหวัด โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน 
พระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒และกฎกระทรวง 
( พ.ศ ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ 
ของรัฐ พ.ศ ๒๕๔๒ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๓๒๘/๒๕๔๖ 

เรื่อง   การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด (ยกเวน

กรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ เปนตนไป   
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการมอบอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เพื่อใชในการบริหารงานแบบ 
บูรณาการ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๗๗  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖  เรื่อง 
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  และหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค ๐๔๑๕/ว ๙๑   
ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  นั้น  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  ปลัดกระทรวงแรงงานจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
๑ .  ยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ที่   ๔๖ /๒๕๔๕  

ลงวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  และคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม  ที่  ๒๑๐/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคลลูกจางประจําใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 

๒.   บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลใชบังคับ  และไดมีการ 
กําหนดไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 

๓.   มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานใหผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน 
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

  ๔. หลักเกณฑการใชอํานาจของผู รับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตาม 
ขอ ๓.  ใหเปนไปตามบัญชีมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 

  ๕.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ก็ใหถือวาปลัดกระทรวงแรงงานไดใหความเห็นชอบ     
ตามความในมาตรา   ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ( ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                   ส่ัง  ณ  วันที่    ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
      (ลงชื่อ)   นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ 
     (นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ) 
             ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
 
 



 
- ๑ - 

บัญชีมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่  ๓๒๘/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
ลําดับ 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑         การสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําโดยใหพิจารณา
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานแรงงาน
จังหวัด ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง 
กําหนดและตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ 
เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๔ 
 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลกูจาง  
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 ขอ๑๓ 

๑.  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 
การปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในจังหวัดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ.๒๕๔๔  โดยอยู 
ภายในกรอบโควตาที่กําหนด  คือ  การเลื่อนขั้นคาจางในวันที่  ๑  เมษายน  
ใหเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้นไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจางในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ณ วันที่ ๑ มีนาคม  และการเลื่อนขั้นคาจางในวันที่  ๑  ตุลาคม  
ใหเลื่อนไดไมเกินรอยละ ๖  ของวงเงินงบประมาณที่จายเปนอัตรา 
คาจางของลูกจางประจํา (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง)  ณ วันที่  ๑ กันยายน 
๒.   สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของ
ลูกจางประจําในสํานักงานแรงงานจังหวัด  ออกจากฐานการคํานวณโควตา 
การเลื่อนขั้นคาจางของ สป.รง. 
๓.  ผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหกับลูกจางประจําใน 
สํานักงานแรงงานจังหวัด และสงสําเนาคําสั่งให สป.รง.ทราบเพื่อจัดทํา 
บัญชีถือจายตอไป 
๔.  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง 
ลูกประจํา พ.ศ.๒๕๔๔  และตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๐๖.๖/ว ๗๖  
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

สงสําเนาคําสั่งให 
สป.รง.เมื่อ 
ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๒ การอนุมัติใหจายคาจางใหแกลูกจางประจําที่ลาปวยิ  
ไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐ วันทําการ  หลังจากที่ลาปวยโดย 
ไดรับคาจางระหวางลามาแลว  ๖๐ วันทําการ          

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

-  ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖  
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๖  และ (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 



 
 

- ๒ - 
 

ลําดับ 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๓ การพิจารณาและขออนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจาก
ราชการ 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 
 

-  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๕๘  แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๔ การพิจารณาหรืออนุญาตใหลูกจางประจําในสังกัด 
สํานักงานแรงงานจังหวัด  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี
ฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๓๙ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๕ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง 
วินัยอยางรายแรงสําหรับลูกจางประจําทุกตําแหนงที่
ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานแรงงานจังหวัด 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๖ การสั่งลงโทษลูกจางประจําที่กระทําผิดวินัยทุกสถานโทษ - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนมาก  ที่  กค ๐๕๒๗.๖/ว ๕   
ลงวันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๓๙ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

 
 



 
 

- ๓ - 
 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๗ การสั่งพักราชการลูกจางประจํา  รวมทั้งการสั่งใหลูกจาง 
ประจําออกจากราชการไวกอน  และการสั่งให 
กลับเขารับราชการกรณีที่มิไดกระทําผิด  หรือกระทําผิด 
ไมถึงขั้นจะตองถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออก 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๘ การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และการสั่งให
ลูกจางประจําออกจากราชการดวยเหตุหยอนความ 
สามารถในการปฏิบัติหนาที่หรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
กับตําแหนงหนาที่  หรือบกพรองตอหนาที่ดวยเหตุใดๆ 
 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง  
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

-  ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๙ การสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ  ดวยเหตุถูก 
กลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางรายแรง  และการสอบสวน 
ไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  
ไลออก  แตมีมลทินมัวหมอง 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๑๐ การสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ  ดวยเหตุไดรับ
โทษตามคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูก
ลงโทษใหปลดออก  หรือไลออก 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน .ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

 
 
 
 



 
 

- ๔- 
 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงาน
ผล 

การใชอํานาจ 
๑๑ การสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ  เพื่อไปรับ

ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
และการสั่งบรรจุลูกจางประจําที่พนจากราชการทหารโดย
ไมมีความเสียหายกลับเขารับราชการ 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 
 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

๑๒ การสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ 
ดวยเหตุเจ็บปวยหรือขาดคุณสมบัติ 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ.  ๒๕๓๗ ขอ  ๑๓ 
 

-  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บัญชีมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราว) ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่  ๓๒๘/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรบัมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ การจางและเลิกจางลูกจางชั่วคราว  การอนุญาต 
ใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ  และการ 
ดําเนินการทางวินัยลูกจางชั่วคราวในสังกัด 
สํานักงานแรงงานจังหวัด 

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 
๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่  ๒๖ เมษายน 
๒๕๔๒ 

-  ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจาง 
ชั่วคราว  ที่กระทรวงการคลังกําหนดตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน ๒๕๔๒ 

ทุกครั้งที่มีการ 
ใชอํานาจ 

 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 
 

 
คําส่ังกระทรวงแรงงาน 

ที่  ๘๐  / ๒๕๔๘ 
เรื่อง   มอบอํานาจดานการอนุมัติการเดนิทางไปราชการตางประเทศใหผูวาราชการจังหวัด 

_________________________ 
 

 เพื่ อใหการอนุ มัติการเดินทางไปราชการตางประเทศสําหรับขาราชการและลูกจาง 
สังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งปฏิบัติราชการประจําในสวนภูมิภาคเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว   ทันตอ 
เหตุการณ   และสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
ของกระทรวงแรงงานใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการตามแนวทางที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือนกําหนด 
 
 อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา   ๓๘  (๕ )  แห งพระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริ หาร 
ราชการแผนดิน  พ .ศ .๒๕๓๔   และขอ  ๑๓  (๓)  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ 
ให เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  พ .ศ .๒๕๒๔   ปลัดกระทรวงแรงงานจึง 
มอบอํานาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการตางประเทศใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ   วันที่  ๑๓   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
    (ลงชื่อ)    นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ 

(นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ) 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 



 
 (ครุฑ) 

 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๕๑๖ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่  ๓) 
______________________________ 

 
 ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีคําส่ัง  ที่  ๓๒๘/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  ซึ่งมีการมอบอํานาจตามบัญชี 
แนบทาย  รวม  ๓ บัญชี  ประกอบดวย  บัญชีมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลขาราชการ  บัญชีมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลลูกจางประจํา  และบัญชีมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว  และคําส่ัง
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่  ๑๑๘/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง  การมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับที่  ๒)  นั้น 

 เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ  พ .ศ .๒๕๔๗  กําหนดใหมี 
การบริหารงานพนักงานราชการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  การทําสัญญาจาง  สิทธิประโยชน  การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การดําเนินการทางวินัย  และ 
การรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  และเพื่อใหการบริหารงานพนักงานราชการ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  มีความคลองตัว  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลองตามแนวทาง 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ .ศ .๒๕๓๔  แก ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่   ๕ )   พ .ศ .๒๕๔๕   
ปลัดกระทรวงแรงงานจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ดังตอไปนี้ 

๑. สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
๒. ทําสัญญาจาง  ตอสัญญา  เลิกจางและอนุญาตใหพนักงานราชการลาออกกอนส้ินสุดสัญญาจาง 
๓. ควบคุม  กํากับ  ดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
๔. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
๕. ดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ 
๖. รายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวงแรงงาน 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                                      ส่ัง  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 
    (ลงชื่อ)     นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ 
     (นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ) 

 ปลัดกระทรวงแรงงาน 



 
 (ครุฑ) 

 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๓๓๕/๒๕๔๖ 

                      เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุ 
  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

__________________________ 
 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุ  ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ ๕)   
พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรา ๓๘(๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  
ปลัดกระทรวงแรงงานจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

 ๑.  ยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๙/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๑๘  
พฤศจิกายน   ๒๕๔๕    เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การคลัง  และการพัสดุ 

 ๒.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลใชบังคับ  และ 
ไดมีการกําหนดไวในคําส่ังนี้แลวใหใชความในคําส่ังนี้แทน 

 ๓.  มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุ  ใหแก 
ผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)   ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน  ในเรื่องดังนี้ 

  (๑)  การจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลือง 
คาใชจายมากตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕   สวนที่  ๓  การจําหนาย 
ขอ ๑๕๗ 

  (๒)  การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  ตามระเบยีบกระทรวง          
การคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖ 

  (๓)  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและหรือรายละเอียดรายการกอสราง  การโอน   
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย  การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง 
ตามระเบียบวาดวยการกบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  ดังนี้ 

 
 



 
- ๒ - 

 
 

  (ก) อํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางตามขอ  ๑๘ 

(ข) อํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามขอ ๒๔   
ขอ ๒๕ และขอ ๒๖ 

(ค)   อํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายจายงบกลางตามขอ ๓๓ 
 (๔)  อนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจายตางๆ  ไดตามหนังสือเวียนกระทรวง 
การคลังทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
 ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจ 
ตามขอ  ๓๓  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๕.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด  เห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ 
ประจําสํานักงานแรงงานจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ก็ใหถือวาปลัดกระทรวงแรงงาน 
ไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันที่  ๓๑   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
  
  (ลงชื่อ)    นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ 

(นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ) 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุใหแกผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่  ๓๓๕/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติ 
ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑. การจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน       
หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลือง 
คาใชจาย 

 
 

๒. การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให    
ทางราชการ 

 
 
 
 

๓. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและหรือ
รายละเอียดรายการกอสราง  การโอน     
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย       
งบกลาง 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ       
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๙ สวนที่  ๓  การ   
จําหนาย ขอ  ๑๕๗ 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ  
รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทาง    
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ ๒๘ 

ใหเปนไปตามขอระเบียบ 
สํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน
หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบวาดวยการ 
บริหารงบประมาณ 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาวทุกสิ้นป 
 
 
 
รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาวทุกสิ้นป 
 
 
 
 
รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาวทุกสิ้นป 
 
 
 
 

from/ตรวจสอบ 
 
 
 
 

 



 
- ๒ - 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุใหแกผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ที่  ๓๓๕/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติ 

ราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรบัมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
รายการในการจัดหาครุภัณฑที่ดิน        
และสิ่งกอสราง 

 
 

(ข)  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลง   
 งบประมาณรายจาย 

 
(ค) การโอนและหรือเปลี่ยนแปลง         

รายจายงบกลาง 
 
๔.  อนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจายตางๆ    
ไดตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง 
ทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจของหัวหนา 
สวนราชการเจาของงบประมาณ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ  ๑๘ 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ  ๒๕  และขอ ๒๖ 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ  ๓๓ 
 
มาตรา  ๓๘(๕)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 

ใหเปนไปตามขอระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ 
 
ใหเปนไปตามหนังสือเวียนกระทรวง- 
 การคลัง 
 

รายงานการใชอํานาจดังกลาวใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบทุกครั้ง 
 
 
 
รายงานการใชอํานาจดังกลาวใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบทุกครั้ง 
 
 
รายงานการใชอํานาจดังกลาวใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบทุกครั้ง 
 
ใหรายงานการใชอํานาจใหสํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงานทราบทุก  ๖  เดือน 
 
ทั้งนี้การรายงานการใชอํานาจในภาพรวม 
ทั้งหมดใหสรุปรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ทุกสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน)  ดวย 
 



 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๑๔๕/๒๕๔๘ 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน 
_______________________ 

 
 

 เพื่ อใหการออกบัตรประจําตัวอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํ าจั งหวัดเกิดความคลองตัว 
สะดวก  และรวดเร็ว 

  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘(๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน     
๒๕๓๔   และขอ   ๕   ของประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   เรื่ อง   แบบบัตรประจําตัว 
กรรมการคาจางและอนุกรรมการ  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  ปลัดกระทรวงแรงงานจึงมีคําส่ัง                
ดังตอไปนี้ 
 ๑.   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  เกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัว
อนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัดในเขตพื้นที่ของตน 
 ๒.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๑   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
     (ลงชื่อ) นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ 

               (นายจารุพงศ   เรืองสุวรรณ) 
               ปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจผูวาราชการจังหวัด 

แนบทายคําสั่งกระทรวงแรงงานที่    145/2548   ลงวันที่   13  ตุลาคม  2548 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติ 
ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

การออกบัตรประจําตัวอนุกรรมการ 
อัตราคาจางขัน้ต่ําจังหวดั 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5)     
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดนิ  พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 

ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน
และ สวัสดิการสังคม เรื่อง แบบบัตร
ประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการ  
ลงวันที่ 19  สิงหาคม  2541 
 
 
 
 

รายงานการใชอํานาจใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานทราบ  เมื่อมี 
การออกบัตรใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เรื่อง  แบบบัตรประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการ 

 
__________________ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  86  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  เรื่อง  แบบบัตร  
ประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการ” 

 ขอ  2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ  3  บัตรประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการใหเปนไปตามแบบทายประกาศนี้  ดังนี้ 
 (1)  บัตรประจําตัวกรรมการคาจางใหเปนไปตามแบบที่  1 
 (2)  บัตรประจําตัวอนุกรรมการใหเปนไปตามแบบที่  2 

 ขอ  4  ใหปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนผูออกบัตรประจําตัวกรรมการ  
คาจางและอนุกรรมการ 
 ขอ  5  ใหกรรมการคาจางและอนุกรรมการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวพรอมกับแนบรูปถาย 
จํานวนสองรูปตอผูมีอํานาจออกบัตรตามขอ  4 
 ขอ  6  คําขอมีบัตรประจําตัวกรรมการคาจางและบัตรประจําตัวอนุกรรมการ  ใหเปนไปตาม 
แบบที่  3  ทายประกาศนี้ 
 รูปถายตามขอ  5  ใหใชรูปถายไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว  ขนาด 2.5x3 
เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก 
 ขอ  7  เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผูใด  ใหออกบัตรประจําตัวจัดใหมีสําเนาขอความและ
รายการบัตรประจําตัวซึ่งติดรูปถายของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับ  และใหเก็บไวเปนหลักฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการคาจาง 
 ขอ  8  การออกบัตรประจําตัวในกรณีที่สูญหาย  หรือชํารุดใหนําความในขอ  3  ขอ  4  ขอ  5   
ขอ  6  และขอ  7  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- 2 - 

 
 

 ขอ  9  ผูใดไดรับบัตรประจําตัวใหม  หรือผูถือบัตรไมมีสิทธิใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป   
ใหคืนบัตรตอผูออกบัตรประจําตัวตามขอ  4  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับบัตรประจําตัวใหมหรือไมมีสิทธิ 
ใชบัตรประจําตัวนั้น 

 
 
 
 
      ประกาศ   ณ   วันที่   19   สิงหาคม  พ.ศ.2541 
 
 
      (ลงชื่อ)              นายไตรรงค   สุวรรณคีรี 
  (นายไตรรงค   สุวรรณคีรี) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แบบที่   1 

แบบบัตรประจําตัวกรรมการคาจาง 
 
 
 

(ดานหนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ดานหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัตรประจําตัวกรรมการคาจาง 
ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

เลขที่............................... 
 
 
วันออกบัตร...................... 
บัตรหมดอายุ...................... 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

 

            ช่ือ......................................... 
กรรมการคาจาง 

 
 
     ...................................................... 
…………………….  ตําแหนง......................................... 
       ลายมือช่ือ             ผูออกบัตร 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

ติดรูปถาย 
ขนาด 

2.5x 3 ซม. 

ตรากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 



 
 

แบบที่  2 
แบบบัตรประจําตัวอนุกรรมการในคณะกรรมการคาจาง 

 
 

(ดานหนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ดานหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ อนุกรรมการใหระบุวาเปนอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา  อนุกรรมการอัตราคาจาง 
 ขั้นต่ําจังหวัด  หรืออนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการคาจางเห็นสมควรกําหนด 

 

บัตรประจําตัวอนุกรรมการ.......................... 
ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

เลขที่............................... 
 
 
วันออกบัตร...................... 
บัตรหมดอายุ...................... 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

 

                         ช่ือ......................................... 
อนุกรรมการ 

 
 
     ...................................................... 
…………………….  ตําแหนง......................................... 
       ลายมือช่ือ             ผูออกบัตร 

5.4 ซ.ม. 

8.4 ซ.ม. 

ติดรูปถาย 
ขนาด 

2.5x 3 ซม. 

ตรากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 



 
 

แบบที่  3 
คําขอมีบัตรประจําตัว 

กรรมการคาจาง / อนุกรรมการ......................... 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541 

_____________________ 
 
 

        เขียนที่.......................................................... 
       วันที่.........เดือน.........................................พ.ศ. .......... 

 ขาพเจา............................................................เกิดวันที่...........เดือน..................................... 
พ.ศ. ............................... อายุ.................ป  มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่..................ซอย...................................... 

 ถนน...............................................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท............................................ 
    รับราชการตําแหนง......................................................................ระดับ......................................... 
กอง/สํานักงาน...........................................................กรม/จังหวัด.......................................................................... 

          ตั้งแต.................................................. 
   ในกรณีที่มิไดรับราชการ  ปฏิบัติงานในตําแหนง............................................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ.............................................................................................ตั้งอยูเลขที่............................. 
ซอย............................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย.......................... 

           โทรศัพท........................................................... 
 ยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวกรรมการคาจาง/หรือขอมีบัตรประจําตัวกรรมการคาจางใหม                 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน    พ .ศ .   2541  ตอปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม                          
และไดแนบรูปถายสองรูปมาพรอมกับคําขอนี้แลว 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ).....................................................ผูยื่นคําขอ 
            (...................................................) 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกระทรวงแรงงาน 
ที่  ๒๑๗/๒๕๔๗ 

เรื่อง  แตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน 
___________________ 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

๑ .  ยกเลิกคํา ส่ังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ที่  ๑๕๘ /๒๕๔๑   ลงวันที่   
๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๑  เรื่อง  แตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน 

 ๒.  แตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้เปนพนักงานตรวจแรงงาน 
(๑)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  ๔  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยูในราชการสวนกลาง           

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  เปนพนักงานตรวจแรงงานในทุกทองที่       
ทั่วราชอาณาจักร 

(๒)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยูในราชการสวนกลาง               
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   เปนพนักงานตรวจแรงงาน 
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

(๓)  ผูอํานวยการเขตและผูชวยผูอํานวยการเขตกรุงเทพมหานครเปนพนักงานตรวจแรงงาน                      
ในเขตพื้นที่ตน 

(๔)  ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายอําเภอ  และปลัดอําเภอ                     
เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด  หรืออําเภอ  หรือกิ่งอําเภอทองที่ของตน 

 (๕)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้ งแต ระดับ  ๓  ขึ้นไป  ซึ่ งปฏิบัติ งานอยู   ณ  สํานักงาน                      
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด   และสํานักงานแรงงานจังหวัด   เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขต 
พื้นที่จังหวัดของตน 

 (๖)  ขาราชการตํารวจ  ซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจตรี         
ขึ้นไป  เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่ของตน 

 (๗)  ขาราชการทหารสังกัดกองทัพเรือ  ซึ่งมียศตั้งแตนายเรือตรีหรือเทียบเทานายเรือตรีขึ้นไป           
เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนทางทะเล 

 (๘)  ผูอํานวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  นายแพทย  นักวิชาการ                
ส่ิงแวดลอม  และนักวิทยาศาสตรระดับ  ๓  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยู  ณ  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ 
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และส่ิงแวดลอม  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เปนพนักงานตรวจแรงงานในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร            
เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด ๘  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(๙)  อาจารยระดับ  ๓  ขึ้นไป  ซึ่งสังกัดภาควิชาอาชีวอนามัย  คณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนพนักงานตรวจแรงงานทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร  เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนด 
ในหมวด ๘  ความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   (๑๐)  ปลัดกรุงเทพมหานคร  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักการโยธา 
และผูอํานวยการสํานักอนามัย  เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนด 
ในหมวด ๘  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   (๑๑)  ขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานอยู ณ งานอนามัย  
และงานโยธา   เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่ของตน  เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด  ๘ 
ความปลอดภัย    อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   (๑๒)  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป กรมสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงานซึ่งปฏิบัติงานอยูในศูนยความปลอดภัยในการทํางาน  เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่ของตน    
เพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด    ๘    ความปลอดภัย    อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   (๑๓)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ    เปนพนักงานตรวจแรงงานในเขตพื้นที่ของตน   เพื่อปฏิบัติ 
ตามขอกําหนดในหมวด    ๘    ความปลอดภัย    อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   (๑๔)  เจาพนักงานทองถิ่น  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  เปนพนักงาน 
ตรวจแรงงานในเขตพื้นที่ของตนเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดในหมวด  ๘    ความปลอดภัย    อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
      ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๔   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)     นางอุไรวรรณ  เทียนทอง 
       (นางอุไรวรรณ  เทียนทอง) 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๒๙๒ / ๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

________________________________ 
 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน   ๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ เปนตนไป  และ       
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เห็นชอบแนวทางการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล         
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการ  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๗๘  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงาน
บุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  และหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค ๐๔๑๕/ว๙๑  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖    
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดนั้น 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                
พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

 
๑. ยกเลิก 

(๑)  คําส่ังกรมการจัดหางานที่  ๓๕๓/๒๕๓๗ ลงวันที่  ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๓๗  เรื่อง  
การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

(๒)  คําส่ังกรมการจัดหางานที่  ๐๒๗/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง          
การมอบอํานาจให ผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาปฏิบัติ 
ราชการแทน 

(๓)  คําส่ังกรมการจัดหางานที่  ๖๒๘/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง        
การมอบอํานาจให ผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาปฏิบัติ 
ราชการแทน 
  
 ๒. บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลใชบังคับ  และไดมีการกําหนด            
ไวในคําส่ังนี้แลวใหใชความในคําส่ังนี้แทน 

 
 
 



 
 

 
- ๒ - 

 
 ๓.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมการจัดหางานใหผูวาราชการจังหวัดแบบ        
บูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  ดังรายละเอียด 
แนบทายคําส่ังนี้ 

 
 ๔.   หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 

 
 ๕.   ในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน                
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน   ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ 
ตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ   วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
    (ลงชื่อ)            นายนคร  ศิลปอาชา 

(นายนคร  ศิลปอาชา) 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ) ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางานที่      ๑๒๙๒   / ๒๕๔๖   ลงวันที่   ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑ การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
๑.๑   กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค 
          การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ  ๘ในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัด  ซึ่ง 
มิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดและเสนอ
ความเห็นตออธิบดีกรมการจัดหางานในการยายหรือ 
ไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
 
 
๑.๒  กรณีขาราชการในสังกดัราชการบริหาร
สวนกลาง 
        การเสนอความเห็นตอ อธิบดีกรมการจัดหางาน 
ในการยายหรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการ 
จัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

 
 
 
๑.  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง  
ผูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง ตามที่  ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.พ.กําหนด 
๒.  อธิบดีกรมการจัดหางานใหความรวมมือกับผูวาราชการ
จังหวัด  ในการยายหรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด  และขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้นๆ 

 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่เสนอความเห็น 
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ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๒ การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ 
      การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน 
สามัญ ระดับ ๘ลงมาในสังกัดสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด และออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ     
พลเรือนสามัญ ระดับ ๗  ลงมาในสังกัดสํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด 

  
    ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ลงมาในสังกัด  
สํานักงานจัดหางานจังหวัด  ดังนี้ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) 
๑.  ใหนําจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานัก 
งานจัดหางานจังหวัด ณ วันที่ ๑ มีนาคม มารวมกันเพื่อ
คํานวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นรอยละ ๑๕ หาก
คํานวณแลวมีเศษถึงครึ่งใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม  ถาไม 
ถึงครึ่งใหปดทิ้ง  โดยใหจําแนกโควตาออกอยางนอย   
สองกลุม คือ กลุมระดับ ๑-๖ และกลุมระดับ ๗-๘ 
๒.  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงาน
และผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณได
ขางตน  เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ดี  และไมเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูที่ไมอยูใน
เกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ในกรณีที่ผูมีผลงาน
และผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 
ก็ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ ๒ หรือรอยละ๔  
ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่ง 
ขั้นแลวแตกรณี  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวย
การเบิกจายตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจาง 
ประจําผูไดรับเงินเดือน หรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 



 
 

- ๓ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

   ๓.  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแตระดับ ๗  ลงมา  ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๓  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๓๕ และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๘  
สิงหาคม ๒๕๓๕ สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ      
พลเรือนสามัญ  ระดับ ๘ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกรมการจัดหางานเปนผู
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๔ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประ  
กอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน   
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  โดยเฉพาะผูซึ่งมี      
ผลการปฏิบัติราชการ  หรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ 
อันควรแจงใหกรมการจัดหางานทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

- ๔ - 
ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

 

 

 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน ครั้งที่  ๒ (๑ ตุลาคม) 
๑.  ใหนําอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานจัดหางานจังหวัด (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง)  
ณ วันที่ ๑ กันยายน มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้น 
รอยละ ๖ 
๒.  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ณ  วันที่   
๑ เมษายน มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนในขอ ๑ 
๓.  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงินที่เหลือจาก
การเลื่อนขั้นครั้งแรกในขอ ๒ ในกรณีที่ผูมีผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นก็ใหได 
รับเงินตอบแทนพิเศษ รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของ   
เงินเดือน  แทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้น
แลวแตกรณี 
๔.  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแต ระดับ ๗ ลงมา  ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ    
พลเรือนสามัญระดับ ๘ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกรมการจัดหางานเปนผูออก
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
 

 



 
 
 

- ๕ - 
ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

 
 
 
 
 
 
๓. 

 
 
 
 
 
 
การดําเนนิการทางวินัย 
๓.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหาร    
สวนภูมิภาค 
        ๓.๑.๑.  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน     
และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการ  
พลเรือนสามัญ ระดับ ๘ ขึ้นไป ในสังกัดสํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๒   
และมาตรา ๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประ  
กอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน 
สามัญ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการ 
จัดหางาน  ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  โดย 
เฉพาะผูซึ่งมีผลการปฏิบตัิราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดาน 
บวกและลบ  อันควรแจงใหกรมการจัดหางานทราบ 
 
 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ  
๘  ขึ้นไป ในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัดตามมาตรา 
๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕  และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ. กรม   หรือ  อ.ก.พ.
กระทรวง  แลวแตกรณี      พิจารณาตามมาตรา ๑๐๔  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 



 
 

- ๖ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

      ๓.๑.๒.  การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือน   
สามัญ  ตามมติ  อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.กระทรวง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๔ 
 
 
     ๓.๑.๓  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก 
ราชการไวกอน ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๘  
ขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๗ 
 
๓.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง 
         ๓.๒.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๔ 

-  พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

- เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ  
อ.ก.พ.กรมและ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาตาม ๓.๑.๑  
เมื่อ อ.ก.พ.กรมหรือ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณามีมติ 
ตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ   
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการ 
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพักราชการหรือ 
สั่งใหออกจากราชการไวกอน  ขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับ ๘ ขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัดตาม
มาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่
ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา ๑๐๒  
แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแต
กรณี  พิจารณาตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสรจ็ 
 
 
 
 



 
 

- ๗ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

        ๓.๒.๒  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ   
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   
มาตรา ๑๐๗ 
     ๓.๒.๓    การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ 
ราชการอยูในจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๒ 
 
        ๓.๒.๔.  การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ
ทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา ๑๐๓และมาตรา  ๑๐๔ 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพักราชการหรือ 
สั่งใหออกจากราชการไวกอน  ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรม 
การจัดหางานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ   
ตามมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   
-   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะ 
กรรมการสอบสวน  หรือสั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัย
อยางไมรายแรง  ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด
นั้นๆ  ตามมาตรา ๑๐๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   
๑.   เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ 
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณีตาม ๓.๒.๑ 
เมื่อ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณามีมติตาม 
มาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๓๕  เปนประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัด 
ผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏบิัติใหเปนไปตามนั้น 
๒.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือสั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยาง 
ไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ 

ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 



 
 

- ๘ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

 
 
 
 
 
 
   
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
๔.๑    การสรรหาบุคคลในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิ 
ที่ ก.พ.กําหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

ราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  ตามมาตรา ๑๐๒             
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ตาม ๓.๒.๓ และคณะกรรมการหรือ 
ผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว  ใหผูวาราชการจังหวัด 
ผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษใน
ความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น   ตามมาตรา ๑๐๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕   
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี 
ความรู  ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากร 
ในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  
โดยใชวิธีคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามเงื่อนไข  
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ที่กําหนดไวในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๗๘ ลงวันที่ ๑๐  
กันยายน ๒๕๔๖ หรือตามหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ.
ที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหมตอไปได   
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
ผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ก.พ.กําหนด  เขารับราชการ 
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตางๆ โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 



 
 

- ๙ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 

การแตงตั้งใหขาราชการ  ในสังกัดสํานักงาน 
จัดหางานจังหวัด  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ 
เปนผูรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัด 
 
 
 
 
 

การสั่งใหขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัด  รักษาการ 
ในตําแหนงที่วางหรือผูดํารงตาํแหนงไมสามารถ 
ปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๖๘ 
 

ความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน ก.พ. 
โดยใช  หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคล 
เขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว๑๑  ลงวันที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๔๕ หรือ 
ตามหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ.ที่จะกําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหมตอไปได  
  
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการ  ซึ่ง 
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ เปนผูรักษาราชการแทน 
จัดหางานจังหวัดในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงจัดหางาน 
จังหวัด  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
 
 
 
 
-    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหขาราชการ 
รักษาการในตําแหนงที่วางหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ราชการได  และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 



 
 

- ๑๐ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๗ 
 
 
 
 

 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 

     การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ  ในสังกัดกรม 
การจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 
     การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ของขาราชการ  ในสังกัดกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 
 
       การอนุญาตใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัด  สมัครสอบ 
แขงขันเขารับราชการสวนราชการอื่น 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร๐๗๐๘.๔/ว ๑๕  
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูไดรับ 
การบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ โดยให 
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  วาดวยการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาผูไดรับการ
บรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูมี
ความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไมโดยใหเปน  
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ.  
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ วาดวย     
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ประสงคสมัครสอบแขงขันใน
ตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยู
ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยู 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๑ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
๑๑ 

 
 
 
 
 

๑๒ 
 

       การพิจารณาอนุมัติใหขาราชการในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติหนาที่
ราชการอยูในจังหวัดเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 
 
 
 
       การพิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว  
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของของขาราชการ   
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรม 
การจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
        การอนุมัติใหจายเงินเดือนใหแกขาราชการ 
ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐ วันทําการ  หลัง 
จากที่ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางระหวาง 
ลามาแลว  ๖๐ วันทําการ 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติ
การเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔  ขอ ๑๑ 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการพ.ศ.๒๕๓๕ 
ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  
          แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗)  
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕
           แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  
           แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให
ขาราชการ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการ
จัดหางานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  เดินทาง  
ไปราชการในราชอาณาจักรโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการอนุมัติการเดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต 
การลาปวย  ลากิจสวนตัว  ลาคลอดบุตร  และลาพักผอน 
ของขาราชการ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ   
กรมการจัดหางาน  ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหจายเงินเดือน
ใหแกขาราชการที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วันทําการ 
หลังจากที่ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางระหวาง 
ลามาแลว  ๖๐ วันทําการโดยใหเปนไปตามพระราช 
กฤษฎีกา  การจายเงินเดือนเงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และ 
เงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕   
 
 
 

ทุก ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
 

- ๑๒ - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 

     การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และการพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ 
 
 
 
 
      การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับ 
บําเหน็จบํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 

-    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว 
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
-      มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ   โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจํา 
ตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒  ลงวันที่ ๒  พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ 
 

ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดาํเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา) ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางานที่     ๑๒๙๒ / ๒๕๔๖   ลงวันที่   ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๔๕๖ 
ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 
 
 
 
 
 
๓. 

       การดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเปนลูกจางประจํา  การสั่งบรรจุและ 
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับคัดเลือกเขา 
รับราชการเปนลูกจางประจํา  รวมทั้งการสั่งบรรจุ 
และแตงตั้งผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขา 
รับราชการเปนลูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด 
 
      การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของลูกจางประจํา  ในสังกัดกรมการจัดหางาน 
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
        การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล และ
คัดเลือกลูกจางประจําในสังกัดกรมการจัดหางาน 
ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัด  ตําแหนงพนักงาน 
พิมพดีดชั้น ๒  ใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพ 
ดีดชั้น ๓ หรือชั้น ๔  และออกคําสั่งแตงตั้ง  ให 
ดํารงตําแหนงตามที่คัดเลือกได   
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๑๓ และขอ ๒๐ 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๑๔ 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔   มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๗  ขอ ๑๓ 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสอบ 
คัดเลือกหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนลูกจางประจํา สั่งบรรจุและ
แตงตั้งผูสอบคัดเลือกได  หรือผูไดรับคัดเลือกเขารับราชการ   
เปนลูกจางประจํา  รวมทั้งการสั่งบรรจุและแตงตั้งผูที่ออกจาก 
ราชการไปแลวกลับเขารับราชการเปนลูกจางประจําสังกัดสํานัก   
งานจัดหางานจังหวัดโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ    
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาผูที่ไดรับการ 
บรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจําเปนผูมีความ
เหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม  โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล  และคัดเลือกลูกจางประจําตําแหนงพนักงาน
พิมพดีดชั้น ๒  ใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น ๓  
หรือพนักงานพิมพดีดชั้น ๔ และออกคําสั่งแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงตามที่คัดเลือกได  โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ

๔ 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 

 

       การพิจารณาอนุมัติใหลูกจางประจําในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน 
ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในจังหวัดเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 
 
 
 
       การพิจารณาอนุญาตการลาปวย   ลากิจสวนตัว  
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของลูกจางประจําใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการ 
จัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
     การอนุมัติใหจายคาจางใหแกลูกจางประจําที่     
ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐  วันทําการ      
หลังจากที่ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
ระหวางลามาแลว  ๖๐ วันทําการ 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติ
การเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔  ขอ ๑๑ 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  
         แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ  ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการพ.ศ.๒๕๓๕   
             แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  
             แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติใหลูกจาง 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน 
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการอนุมัติการ 
เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๔ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการลาปวย  
ลากิจสวนตัว  ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของลูกจางในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน ที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้นๆ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และ 
วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๕ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหจายคาจางใหแก
ลูกจางประจําที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วันทําการหลังจาก
ที่ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางระหวางลามาแลว   
๖๐ วันทําการโดยใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  การจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕   
 
 
 

ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 



 
- ๓ - 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๗ 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 

       การสั่งเลื่อนขั้นคาจางประจําปของลูกจาง  
ประจําในสังกัดสํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 
 
 
        การสั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณ 
อายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน เพื่อประโยชนใน   
การคํานวณบําเหน็จลูกจาง 
 
 
      การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยลูกจาง   
ประจํา  ในสังกัดกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ     
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
      การสั่งลงโทษลูกจางประจํา  ในสังกัดกรม 
การจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
ทุกสถานโทษ 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ 
ขอ ๑๗ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
 
-  พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
 
 
 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นคาจางประจําป
ของลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ราชการในสังกัดสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจํา     
ที่ครบเกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน  เพื่อประโยชนใน   
การคํานวณบําเหน็จลูกจาง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ   
และวิธีการที่กําหนดในขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางฯ พ.ศ.๒๕๔๔ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยลูกจางประจําที่ปฏิบัติหนาที่ราชการประจําใน
จังหวัดนั้นๆ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดลงโทษลูกจางประจําที่
กระทําผิดวินัยไดทุกสถานโทษ  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
 

ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
- ๔  - 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒ 

 
 

 
 

       การสั่งพักราชการลูกจางประจํา  การสั่งให
ลูกจางประจําออกจากราชการไวกอนและการ 
สั่งใหกลับเขารับราชการ  กรณีที่มิไดกระทําผิด 
หรือกระทําผิดไมถึงขั้นจะตองถูกลงโทษปลด 
ออกหรือไลออก 
 
 
 
 
 
    การสั่งใหลูกจางประจํา  ในสังกัดกรมการจัดหา
งานที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดออกจากราชการ 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
 

-  กรณีลูกจางประจําถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา 
เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ  ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสามารถ 
สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผล 
การพิจารณาได  หากผลการสอบสวนพิจารณามิไดกระทําผิด 
หรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออก  
และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ใหสั่งให 
กลับเขารับราชการตามขอ ๕๕  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  เมื่อลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 
การรับราชการทหาร  ตามขอ ๕๙ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ผูวาราชการ
จังหวัดผูรับมอบอํานาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
-  เมื่อลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ของตนไดโดยสม่ําเสมอ หรือขาดคุณสมบัติตามขอ ๖(๑) (๓)  
(๔) (๕) (๖) (๙) หรือ (๑๐) หรือเมื่อทางราชการเลิกหรือยุบ 
ตํ าแหน งใดหรื อไม สามารถปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการให มี  
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ 
ของทางราชการได ตามขอ ๖๐ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ผูวาราชการ
จังหวัดผูได รับมอบอํานาจสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจาก
ราชการได 

ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
 

- ๕  - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

   -  เมื่อลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควร      
สงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน
บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ     
ตําแหนงหนาที่ราชการ ตามขอ ๖๑ แหงระเบียบกระทรวง 
การคลัง   วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗  
หากผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจเห็นวากรณีมีมูล 
ถาใหลูกจาประจําผูนั้นปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกราชการ ก็ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อไดสอบสวนแลวเห็นวาสมควร 
ใหออกจากราชการ  ก็ใหสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
-  เมื่อลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ตามขอ ๕๐ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง 
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัย
อยางยิ่งวาลูกจางประจําผูนั้นไดกระทําผิดวินยัอยางรายแรงแต
การสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออกหรือ 
ไลออก แตมีมลทินมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวนถาให  
ปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามขอ ๖๒
แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ 
สั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
 

 



 
 

- ๖  - 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ   

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 

๑๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       การพิจารณาและอนุญาตใหลูกจางประจํา 
ในสังกัดกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติงานอยูใน 
จังหวัดลาออกจากราชการ 
 
 
   การรับรองประวัติการทํางานและเวลาทวีคูณ     
ของลูกจางประจํา ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่             
ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก  
 
      การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และการพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยบําเหน็จ     
ลูกจาง  พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ ๑๗ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

-  เมื่อลูกจางประจําผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล 
หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษแต
ยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออกตามขอ ๖๓
แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของ 
สวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบ
อํานาจจะสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จก็ได 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให
ลูกจางประจําลาออกจากราชการได โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๕๘ แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๗ 
- ลูกจางประจําที่ไดปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในเขตที่ไดมีการ
ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบ
อํานาจรับรองประวัติการทํางานและเวลาทวีคูณของ
ลูกจางประจํา 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
- ๗  - 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑๖ 
 

 

        การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับ
บําเหน็จบํานาญ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ  โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 

ทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

 



 
 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราว) ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางานที่     ๑๒๙๒ / ๒๕๔๖   ลงวันที่   ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๔๕๖ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การจาง  การเลิกจาง  และการอนุญาตใหลูกจาง
ชั่วคราวลาออกจากราชการและการสั่งลงโทษทาง
วินัยลูกจางชั่วคราว  และดําเนินการอื่นใดเกี่ยว 
กับลูกจางชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ 
ของกรมการจัดหางานในสวนภูมิภาคในสังกัด
สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
        การพิจารณาอนุมัติใหลูกจางชั่วคราวในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่
ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในจังหวัดเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ 
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติ
การเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔  ขอ  ๑๑ 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการจาง  
การเลิกจาง  และการอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกจาก
ราชการ  และการสั่งลงโทษทางวินัยลูกจางชั่วคราว  โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติใหลูกจาง 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน 
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการอนุมัติการ 
เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๔ 
 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

- ๒ - 
ลําดับที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 

กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๓ การพิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว   
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของลูกจางชั่วคราว 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการ 
จัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๓๕ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๔๒ 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการ 
ลาปวย  ลากิจสวนตัว  ลาคลอดบุตร และลาพักผอนของ
ลูกจางในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางาน
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ โดยใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลา 
ของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ และตามหนังสือกรมการจัดหางาน   
ที่ รง ๐๓๑๐/ว ๒๑๐๕๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  
เรื่อง การลาพักผอนของลูกจางชั่วคราว 
 
 

ทุก  ๖  เดือน 

 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่    ๓๐๑    / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
 

_________________________ 
 

 ตามคําส่ังกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๙๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ ไดมอบ
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น  ดวยเห็นสมควรมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติมในสวนที่ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการพลเรือนสามัญใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  (๗ )  แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ อธิบดีกรมการจัดงานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

  ๑.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคลของกรมการจัดหางานใหผูวาราชการจังหวัดแบบ 
บูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุง เทพมหานคร )  ปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเพิ่มเติม   
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 

  ๒.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผู รับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ ๑  
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจงัหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 

  ๓ .   ในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน 
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ 
ตามความในมาตรา ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
         ส่ัง   ณ   วันที่    ๒๒   มีนาคม   พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 

         (ลงชื่อ)               นายจุฑาธวัช   อินทรสุขศรี 
      ( นายจุฑาธวัช   อินทรสุขศรี) 

          อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ) ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางานที่     ๓๐๑ / ๒๕๔๗  ลงวันที่   ๒๒  มีนาคม   พ.ศ.๒๕๔๗ 
ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใช
อํานาจ 

๑ 
 
 
 
 

การสรรหาและเลือกสรรบุคลเขารับราชการ  
การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทรทีส่อบผานภาค  ก  
และ  ภาค  ข  ของ  ก.พ  

 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 

 
- ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล 
ที่มีวุฒิปริญญา  ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ. 
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ ๔  โดยขอรายชื่อและ
รายละเอียดตางๆ ของผูสอบผานจากศูนยสรรหาและ 
เลือกสรร  สํานักงาน ก.พ. โดยใชหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ.ที่ นร๐๗๐๘.๔/ว ๑ ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  
๒๕๓๖ หรือตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ. ที่จะกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหมตอไปได 
 
 
 
 
 

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๖๒๓ /๒๕๔๘ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
_______________________ 

 
 

  ตามคําส่ังกรมการจัดหางานที่  ๑๒๙๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ไดมอบ
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  
๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๗  เห็นชอบใหขาราชการและลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนหรือคาจางไมเกิน 
เดือนละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  ๑,๐๐๐ บาท  และเมื่อรวมเงินเพิ่มการ 
ครองชีพชั่วคราวกับเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับแลวตองไมเกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีที่เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวรวมกับเงินเดือนหรือคาจางที่ได รับแลวไมถึงเดือนละ   ๗,๐๐๐ บาท  ใหได รับเงินเพิ่มครองชีพ 
ช่ัวคราวอีกจํานวนหนึ่งเพื่อใหมีรายไดรวมเปนเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท จึงเห็นสมควรมอบอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับการใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ   และลูกจางประจําใหกับ
ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
  ๑.   มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมการจัดหางานใหผูวาราชการจังหวัดแบบ 
บูรณาการทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเพิ่มเติม 
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 

   ๒.   หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ ๑   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 

   ๓.   ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน   
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ 
ตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
     (ลงชื่อ)    นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 

(นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการและลูกจางประจํา) ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางานที่     ๖๒๓ / ๒๕๔๘  ลงวันที่   ๑๗  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๔๘ 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     
ของขาราชการและลูกจางประจํา ในสังกัด 
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูใน  
จังหวัด 
     
        

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
และออกคําสั่งการใหเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวใหขาราชการและลูกจางประจําใน 
สังกัดกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูใน 
จังหวัด  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี 
การที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของ 
สวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  และตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ 
ว๑๓๓ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๖๘๘/๒๕๔๗ 

เรื่อง    การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
________________________ 

 
 ตามคําส่ังกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๙๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ และ 
คําส่ังกรมการจัดหางาน  ที่  ๓๐๑/๒๕๔๗  ลงวันที่   ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๗  ไดมอบอํานาจดานการบริหารงาน   
บุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น  ดวยเห็นสมควรมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม   
ในสวนที่เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และพิจารณา 
วินิจฉัยส่ังการตามอํานาจหนาที่แกลูกจางชั่วคราวใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ อธิบดีกรมการจัดหางานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

   ๑.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมการจัดหางานใหผูวาราชการจังหวัดแบบ 
บูรณาการทุกจังหวัด   (ยกเวนกรุงเทพมหานคร )   ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเพิ่มเติม   
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 

   ๒.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ ๑  
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๓.  ในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน 
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ 
ตามความในมาตรา ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
      
              (ลงชื่อ)                   นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 

   (นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 
   อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราว) ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางานที่     ๖๘๘ / ๒๕๔๗  ลงวันที่   ๒๘  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

ลําดับ
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอาํนาจ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง     
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และ      
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ 
     
        

-  พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่และพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามอํานาจ 
หนาที่แกลูกจางชั่วคราวตามที่กําหนดไวในระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๐๓๐/๒๕๔๘ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
________________________ 

 
 

 ตามคําส่ังกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๙๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖  ได 
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมี 
มติในการประชุมเมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๔๗  เห็นชอบในหลักการเรื่องการชวยเหลือลูกจางประจําและ 
ลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ  โดยใหสวนราชการเปนผูกําหนดอัตรากําลังและคาตอบแทนลูกจางชั่วคราว 
เงินนอกงบประมาณ  จึงสมควรมอบอํานาจดานการบริหารราชการบุคคลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับลูกจาง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๘(๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมการจัดหางานใหผูวาราชการจังหวัด 
แบบบูรณาการทุกจังหวัด   (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน 
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๒.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตาม 
ขอ  ๑  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๓.  ในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ
ตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๐  ตุลาคม    พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
      (ลงชื่อ)      นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 

    (นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 
               อธิบดีกรมการจัดหางาน



 
-๑ - 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๐๓๐/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอาํนาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑. การพิจารณาใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    
ของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
ซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ของกรมการ        
จัดหางานในสวนภูมิภาคในสังกัดสํานักงาน     
จัดหางานจังหวัด 

-  พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑          
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑ      
และวิธปีฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจาง   
ชั่วคราว 
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๕/ว  ๒๓           
ลงวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  หลักเกณฑ      
และวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับการจางลูกจางชั่วคราว         
จากเงินนอกงบประมาณ 
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร  ๑๐๐๘.๕/๓๔         
ลงวันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗  เรื่อง การชวยเหลือ
ลูกจางชั่วคราว 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและออก 
คําสั่งการใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหลูกจางชั่วคราว     
จากเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ 
ของกรมการจัดหางานในสวนภูมิภาคในสังกัดสํานักงาน        
จัดหางานจังหวัด  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ    
ที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  การจายเงิน  
คาใชจายในการบริหารงานแรงงานตางดาวหลบหนี 
เขาเมือง  พ.ศ.๒๕๔๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ            
กระทรวงการคลังวาดวย  การจายเงินคาใชจายในการ           
บริหารงานแรงงานตางดาว(ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  และ        
ตามหลักเกณฑที่กรมการจัดหางานกําหนด 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จ 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๒๔๗/๒๕๔๘ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
 

 ตามคําส่ังกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๑๖/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  มอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุม     
เมื่อวันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๔๗ อนุมัติเรื่องการชวยเหลือลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ  โดยให
บรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราวในราชการฝายบริหารที่ปฏิบัติงานตอเนื่องลักษณะประจําซ้ําตัวบุคคลมาเปนเวลา 
ไมนอยกวา  ๕  ปติดตอกัน  เปนพนักงานราชการ  และใหมีสิทธิ  หนาที่ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงสมควรมอบอํานาจดานการบริหารราชการบุคคลเพิ่มเติมในสวนที่       
เกี่ยวกับพนักงานราชการใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๘  (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  
๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางานจังมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
  ๑.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมการจัดหางานใหผูวาราชการจังหวัดแบบ 
บูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน  ดังรายละเอียด         
แนบทายคาํส่ังนี้ 
  ๒.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๑   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๓.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบตามความ 
ในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๘  มีนาคม    พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
         (ลงชื่อ)         นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 

   (นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 
               อธิบดีกรมการจัดหางาน 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ)  ใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๒๔๗/๒๕๔๘   ลงวันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ลําดับ 
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

การเลื่อนคาตอบแทนประจําป 
        การพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนและ 
ออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนประจําปให 
พนักงานราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ 
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 
 
พิจารณาการใหเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
แกพนักงานราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ 
ราชการอยูในจังหวัด 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อน
คาตอบแทนและออกคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนให 
พนักงานราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ของกรมการจัดหางาน  ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว 
ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน     
ราชการ  ซึ่งออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๑๔  และ 
ขอ  ๑๕  วรรคสาม 
 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและออก 
คําสั่งการใหเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
ราชการในสังกัดบริหารราชการสวนกลางของ 
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในจังหวัด 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว 
ในหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
ดวนที่สุด  ที่  นร  ๑๐๐๘.๕ /คพร./๒๔  ลงวันที่  ๒๒  
ตุลาคม  ๒๕๔๗ 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๑๖/๒๕๔๘ 

เรื่อง  การมอบหมายอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
________________________ 

 
 

 ตามคํ า ส่ั งกรมการจัดหางาน   ที่   ๑๒๙๒ /๒๕๔๖   ลงวันที่   ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๔๖   ได 
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น   ดวยคณะรัฐมนตรีได มี 
มติในการประชุมเมื่อวันที่   ๕  ตุลาคม   ๒๕๔๗   อนุมัติ เรื่องการชวยเหลือลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
ในระบบราชการ   โดยใหบรรจุแต งตั้ ง ลูกจางชั่ วคราวในราชการฝายบริหารที่ปฏิบัติ งานตอเนื่ องลักษณะ 
ประจําซ้ํ าตัวบุคคลมาเปนเวลาไมนอยกวา   ๕   ปติดตอกัน   เปนพนักงานราชการ   และให มี สิทธิ   หนาที่ 
ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงสมควรมอบอํานาจดานการ     บริหาร
ราชการบุคคลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับพนักงานราชการใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๘  (๗)  แหงพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  
๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
 ๑ .   มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมการจัดหางานให ผู ว าราชการจังหวัด 
แบบบู รณาการทุ กจั งหวั ด   (ยกเว นกรุ ง เทพมหานคร )   ปฏิบั ติ ร าชการแทนอธิบดี ก รมการจั ดหางาน 
ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๒ .   หลักเกณฑการใชอํานาจของผู รับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํ านาจตาม 
ขอ  ๑  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๓ .   ในกรณีที่ ผู ว า ร าชการจั งหวั ดแบบบู รณาการ เห็ นสมควรจะมอบอํ านาจให หั วหน า 
สวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ  ตามความ
ในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่   ๗  กุมภาพันธ    พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
      (ลงชื่อ)    นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 

    (นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 
                                          อธิบดีกรมการจัดหางาน



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ)  ใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๑๖/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

ลําดับ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปน
พนักงานราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 
ลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรม 
การจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการให 
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน 
ราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจาง 
ของพนักงานราชการ  และที่กรมการจัดหางานกําหนด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ขอ ๑๐  
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ 
ลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ  โดยเปนสัญญาจาง 
ไมเกินคราวละ  ๔  ป/ตามโครงการที่มีกําหนดเวลา 
เริ่มตนและสิ้นสุดไว  โดยอาจมีการตอสัญญาจางได 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  
 ขอ  ๑๑ 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 



 
 

-๒ – 

ลําดับ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 
๔. 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   
ของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยู  
ในจังหวัด 
 
 
 
 
การพิจารณาอนุญาตการลาปวย ลากิจสวนตัว  
ตัวลาคลอดบุตร  ลาพักผอน  และลาเขารับ  
การฝกวิชาทหาร  เขารับการระดมพล  หรือ 
เขารับการทดลองความพรั่งพรอมและการ 
ไปรับตรวจคัดเลือกเพื่อรับราชการทหารของ 
พนักงานราชการในสงักัดราชการบริหาร 
สวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ 
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 

-  มอบอํานาจให ผู ว าราชการจังหวัดประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ   เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ   และที่กรมการจัดหางานกําหนด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๑๙ 
 
-  มอบอํ านาจให ผู ว า ราชการจั งหวัด เปน ผู มีอํ านาจ 
พิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว  ลาคลอดบุตร  
ลาพักผอน  และลาเขารับการฝกวิชาทหาร  เขารับการ  
ระดมพล   หรือเขารับการทดลองความพรั่ งพรอมและ 
การเขาไปรับตรวจคัดเลือกเพื่ อ รับราชการทหารของ  
พนักงานราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด  โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศ
กรมการจัดหางาน  เรื่อง  หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยว 
กับพนักงานราชการ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

-๓ – 

ลําดับ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

 ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
๖. 
 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติ
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
 
การสั่งลงโทษพนักงานราชการในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางของกรมการ 
จัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
ทุกสถาน 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยพนักงานราชการที่ปฏิบัติหนาที่ประจําใน
จังหวัดนั้นๆ  โดยใหเปนไปตามหมวด  ๔  วินัยและการ   
รักษาวินัยของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
พนักงานราชการพ.ศ.๒๕๔๗  และประกาศกรมการ 
จัดหางานเรื่อง  หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับ 
พนักงานราชการ 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัดสั่งลงโทษภาคทัณฑ 
ตัดเงินคาตอบแทน  หรือลดขั้นเงินคาตอบแทน  กรณี
พนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางานกระทําความผิด
วินัยไมรายแรง  และสั่งลงโทษไลออกกรณีพนักงานราชการ
กระทําวินัยอยางรายแรง  โดยใหเปนไปตามหมวด  ๔   
วินัยและการรักษาวินัยของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗   และประกาศ 
กรมการจัดหางาน  เรื่อง  หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ  
 
 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลว เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งเมื่อดําเนนิการแลว เสร็จ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๔ – 

ลําดับ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๗. 
 

 
 
 
 
 
 
 
๘. 
 
 
 
 
 
 
 

การบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรม 
การจัดหางานที่ปฏิบติราชการอยูในจังหวัด
กอนครบกําหนดตามสัญญาจาง 
 
 
 
 
 
การสั่งใหพนักงานราชการในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่
ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด  ปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวใน 
สัญญาจาง 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 

-   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบอกเลิกสัญญาจาง 
กับพนักงานราชการกอนครบกําหนดตามสัญญาจางได   
โดยมิตองบอกกลาวลวงหนาและไมเปนเหตุใหพนักงาน 
ราชการเรียกรองคาตอบแทนการเลิกจางได  เวนแต  
กรมการจัดหางานจะไดกําหนดใหในกรญีใดไดรับ  
คาตอบแทนการออกจากงาน โดยไมมีความรับผิดใดตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๓๐ 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง  
ได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการอางขอเลิกสัญญาจาง
หรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด  ซึ่งในการนี้กรมการ   
จัดหางานอาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่น 
จากการสั่งใหปฏิบัติงานดังกลาวก็ไดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗   
ขอ  ๓๑ 
 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

-๕ – 

ลําดับ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. 
 

การหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้น
จะไดรับจากการปฏิบัติงานเมื่อบุคคลนั้นพน
จากการเปนพนักงานราชการในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่
ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดแลว  แตไดกอให 
เกิดความเสียหายแกกรมการจัดหางานใน
ระหวางที่เปนพนักงานราชการ 
 
การพิอจารณาอนุมัติใหพนักงานราชการใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของ 
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูใน
จังหวัดเดินทางไปรราชการในราชอาณาจักร 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหักคาตอบแทน 
หรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากการปฏิบัติงาน 
เมื่อบุคคลนั้นพนจาการเปนพนักงานราชการแลว             
แตไดกอเกิดความเสียหายแกกรมการจัดหางานใน     
ระหวางที่เปนพนักงานราชการไวเพื่อชําระคาเสียหาย 
ดังกลาวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย      
พนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  ขอ  ๓๒ 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให
พนักงานราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้นๆ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรโดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกรมการ    
จัดหางาน  เรื่อง หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ และระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ 
การเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๔ 
 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานทุก  ๖  เดือน 

 



 
-๖ – 

ลําดับ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. 
 
 

 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาและอนุญาตใหพนักงานราช 
การในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ
กรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูใน
จังหวัดลาออกจากราชการ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และ 
การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและ 
อนุญาตใหพนักงานราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยู 
ในจังหวัดลาออกจากราชการได  โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศกรม 
การจัดหางาน  เรื่อง  หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ 
 
 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครัง้เมื่อดําเนินการแลว

เสร็จ 
 

 
 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๒๙๓ / ๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงนิ  การคลัง  และการพัสดุ 
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

________________________ 
 
 

 เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน      การคลัง  และ
การพัสดุของกรมการจัดหางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  และมาตรา ๓๘(๗)  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  ขอ  ๙  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ  ๒๘  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ  ๕  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  อธิบดีกรมการจัดหางานจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมการจัดหางานที่  ๑๒๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบ
อํานาจการบริหารงบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัด 
  ๒.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลใชบังคับและไดมี 
การกําหนดไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓ .   มอบอํ านาจให แก ผู ว า ราชการจั งหวั ดปฏิบั ติ ร าชการแทนอธิบดี ก รมการจั ดหางาน 
ในราชการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดและราชการบริหารสวนกลางของกรมการจัดหางานที่ปฏิบัติราชการอยูใน
จังหวัด  ดังนี้ 
  (๑ )     ก า ร จํ า ห น า ยพั ส ดุ ที่ ห ม ด ค ว า ม จํ า เ ป น ห รื อ ห า ก ใ ช ร า ช ก า ร ต อ ไ ป จ ะ ส้ิ น 
เปลืองคาใชจายมาก  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ สวนที่  ๓  การจําหนายขอ  ๑๕๗ 
  (๒)   การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ ตามระเบียบกระทรวง      การคลังวาดวย
การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  พ.ศ.๒๕๓๖ 
  (๓ )   ก า ร แ ก ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ปล ง รู ป แ ล ะ ห รื อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ก อ ส ร า ง    ก า ร โ อ น 
และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย   การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง 
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

-๒- 
 

   (ก )   กา รแ ก ไ ข เ ปลี่ ย น แปล ง ร า ยละ เ อี ย ด ร า ยกา ร ในกา ร จั ด ห าค รุ ภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง  ตามขอ  ๑๘ 
   ( ข )   ก า ร โ อ น ห รื อ เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ง บ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ า ย   ต า ม ข อ   ๒๔   
ขอ  ๒๕  และขอ  ๒๖ 

   (ค)  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายจายงบกลางตามขอ  ๓๓ 
  (๔ )     ก า ร อ นุ มั ติ ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ เ บิ ก ค า ใ ช จ า ย ต า ง ๆ  ไ ด ต า ม ห นั ง สื อ เ วี ย น 
กระทรวงการคลังทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
  ๔ .   ห ลั ก เ กณฑ ก า ร ใ ช อํ า น า จ ข อ ง ผู รั บ ม อ บ อํ า น า จ แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช อํ า น า จ 
ตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๕ .   ในกรณีที่ ผู ว า ร าชการจั งหวั ดแบบบู รณาการ เห็ นสมควรจะมอบอํ านาจให หั วหน า 
สวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหเห็นชอบ   ตามความใน
มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 

(หนึ่ง) นายนคร  ศิลปอาชา 
                      (นายนคร  ศิลปอาชา 
                   อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๙๓/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ
อํานาจ 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

1.  การจําหนายพัสดุที่หมดความ 
จําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะ
สิ้นเปลืองคาใชจาย 
 
 
2.  การรับเงินหรือทรัพยสินที่มี 
ผูบริจาคใหทางราชการ 
 
 
 
3.  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป 
และหรือรายละเอียดรายการกอสราง  
การโอน  และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายงบกลาง 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ.2535  ขอ  9 
 
 
 
มาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.2534 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2546  ขอ  28 
 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.2535  ขอ  157 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน 
หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ   
พ.ศ.2526 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบ 
 
 
 
 

ใหเปนไปตามขอระเบียบโดยมีการสรุป
ทุกสิ้นปงบประมาณ 
 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบโดยมีการสรปุ
ทุกสิ้นปงบประมาณ 
 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบโดยมีการสรุป
ทุกสิ้นปงบประมาณ 
 
 
 
 

 



 
-๒ – 

 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

3.1  การแกไขเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดรายการในการจัดหา 
ครุภัณฑที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
 
 
3.2  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย 
 
 
 
 
3.3  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายจายงบกลาง 
 
 
 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2546  ขอ28 
 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2546  ขอ  28 
 
 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2546  ขอ28 
 
 
 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 
2546  ขอ  18 
 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ   
พ.ศ.2546  ขอ  24  ขอ  25  และขอ  26 
 
 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ      
พ.ศ. 2546  ขอ  33 
 
 
 

ใหเปนไปตามระเบียบขอ  29  และให 
รายงานการเปลี่ยนรายการใหกรมการจัด 
หางานทราบภายใน  15  วันนับแตวันที่มี
ความเห็นเปลี่ยนแปลง 
 
ใหเปนไปตามระเบียบขอ  29  และให
รายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณใหกรมการจัดหางานทราบ
ภายใน  15  วันนับแตวันที่มีการดาํเนิน 
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
ใหเปนไปตามระเบียบขอ  29  และให 
รายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณใหกรมการจัดหางานทราบ
ภายใน 15  วันนบัแตวันที่มีการดาํเนินการ
โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
 

 
 



 
-๓ - 

 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศยัอํานาจกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

4. อนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจาย
ตางๆไดตามหนังสือเวียนกระทรวง  
การคลังทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจ 
ของหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.2534 

ใหเปนไปตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ใหเปนไปตามหนังสือเวียนกระทรวง  
การคลังวาดวยเรื่องนั้นๆและใหรายงาน
กรมการจัดหางานทราบทุกสิ้นป  
งบประมาณ 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๒๙๔/๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณา 
การตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.๒๕๒๘ 

________________________ 
 

  เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได มีมติ เมื่อวันที่   ๒๘   เมษายน   พ .ศ .๒๕๔๖   กําหนดใหทุกจังหวัด   
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  เปนตนไป 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙๓  แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.
๒๕๒๘   ซึ่ ง แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ จั ด ห า ง า น แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง ค น ห า ง า น   ( ฉ บั บ ที่   ๒ )   
พ.ศ.๒๕๓๗  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางาน  
จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑ .   บรรดาระเบียบ   ประกาศ   คํา ส่ังที่ มีอยู ก อนวันที่ คํ า ส่ั งนี้ มีผลใชบั งคับ   และไดกํ าหนด 
ไวในคําส่ังนี้  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๒ .   มอบอํานาจให ผู ว า ราชการจั งหวัดปฏิบัติ ราชการแทนตามพระราชบัญญัติ จัดหางาน 
และคุมครองคนหางาน  พ.ศ.๒๕๒๘  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๓ .   หลักเกณฑ ในการใชอํ านาจของผู ว า ราชการจั งหวัด ผู รับมอบอํานาจและการรายงาน 
การใชอํานาจตามขอ  ๒  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๔ .   ในกรณีที่ ผู ว า ราชการจั งหวัดแบบบู รณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหั วหน าส วน 
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน   ก็ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ     
ตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
      (ลงชื่อ)              นายนคร  ศิลปอาชา 
                                                                                  (นายนคร  ศิลปอาชา) 
                                                                                 อธิบดีกรมการจัดหางาน 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๙๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบตัิราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรบัมอบอํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑.  อํานาจในการเปรียบเทียบปรับใน 
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ 
จัดหางานและคุมครองคนหางาน   
พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
๒.  อํานาจพิจารณาการออกบัตร 
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม 
ประกาศกระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคม  เรื่อง  กําหนด 
แบบบัตรประจํานายทะเบียนและ 
พนักงานเจาหนาที่ฉบับลงวันที่  ๘   
มีนาคม  ๒๕๓๘ 

-  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุม 
ครองคนหางาน  พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งแก 
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหา 
งานและคุมครองคนหางาน(ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา  ๙๓ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช 
การแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา  ๓๘ 

-  ตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด 
 
 
 
 
 
-  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ 
สังคม  เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวนาย
ทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ฉบับลงวันที่  ๘  
มีนาคม  ๒๕๓๘ 

-  ระยะเวลา  ๑  เดือน 
 
 
 
 
 
- ระยะเวลา  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๒๙๕/๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ 
ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ.ศ.๒๕๒๑ 

________________________ 
 

  เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร)ใชการบริหารงานแบบบรูณาการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  เปนตนไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมการจัดหางาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑ .   บรรดาระเบียบ   ประกาศ   คําส่ังที่ มีอยูกอนวันที่คํา ส่ังนี้ มีผลใชบังคับ   และไดกําหนด 
ไวในคําส่ังนี้  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๒ .  มอบอํานาจให ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติการทํางาน 
ของคนตางดาว  พ.ศ.๒๕๒๑  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๓ .  หลักเกณฑในการใชอํานาจของผูว าราชการจังหวัดผู รับมอบอํานาจและการรายงาน 
การใชอํานาจตามขอ  ๒  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๔.   ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
ประจํ าจั งหวัดในสั งกัดกรมการจัดหางาน    ก็ ใหถื อว าอธิบดีกรมการจัดหางานได ใหความเห็นชอบ 
ตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 

(หนึ่ง) นายนคร  ศิลปอาชา 
                    (นายนคร  ศิลปอาชา) 
                  อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๙๕/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูวาราชการจงัหวัด การรายงานผลการใชอํานาจ 
อํานาจพิจารณาออกบัตรประจําตัว 
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎกระทรวง   
(พ.ศ.๒๕๒๒)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการทํางานของคน 
ตางดาว  พ.ศ.๒๕๒๑  ขอ๘ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช 
การแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘ 

กฎกระทรวง  (พ.ศ.๒๕๒๒)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญัติการทํางานของคนตางดาว   
พ.ศ. ๒๕๒๑  ขอ  ๘ 
 
 
 
 
 
 

-  ระยะเวลา  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๒๔๙/๒๕๔๗ 

เรื่อง     มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและขาราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
เกี่ยวกับการบริหารกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน 

________________________ 
 

 เพื่ อ ให การดํ า เนิ นงานของกองทุ น เพื่ อ ผู รั บ งานไปทํ าที่ บ าน เปน ไปด วยความสะดวก   
ร ว ด เ ร็ ว   แ ละมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ   อ าศั ย อํ า น า จต ามค ว าม ใ นมาต ร า  ๓๘ (๗ )  แห ง พ ร ะ ร า ชบัญญั ติ 
ร ะ เ บี ยบบ ริ ห า ร ร า ชกา ร แผ น ดิ น  พ .ศ .๒๕๓๔  แก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ดยพ ระ ร า ชบัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบ ริ ห า ร 
ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น  (ฉบั บ ที่   ๕ )   พ .ศ .๒๕๔๕   จึ ง ม อบ อํ า น า จ ใ ห ข า ร า ช ก า ร ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แ ท น 
อธิบดีดังตอไปนี้ 
 ๑ .  มอบอํานาจให ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
ในกิจกรรมของกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน  ตามรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๒.  มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทําปฎิบัติราชการแทนในเรื่อง 
เกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจกรรมของกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน  ตามรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๓ .   หลักเกณฑการใชอํ านาจของผู ว า ราชการจั งหวัด ผู รับมอบอํานจและการรายงาน 
การใช อํ านาจตามข อ   ๑   และหลั ก เกณฑการใช อํ านาจของผู อํ านวยการกองส ง เสริมการมี งานทํ า   
ผู รั บ ม อ บ อํ า น า จ แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร ใ ช อํ า น า จ ต า ม ข อ   ๒   ใ ห เ ป น ไ ป ต า มบั ญ ชี ก า ร ม อบ อํ า น า จ 
แนบทายคําส่ังนี้ 
  ๔ .  ในกรณีที่ ผู ว า ร าชกา รจั ง หวั ด เห็ นสมควรจะมอบอํ านาจตามข อ   ๑   ให หั วหน า 
สวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบ 
 ตามความในมาตรา  ๓๙  วรรค  ๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๔  มีนาคม    พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 

(หนึ่ง) นายจุฑาธวัช  อินทรสขุศรี 
                   (นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 

รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจใหผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๒๔๙/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 

 
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย หลักเกณฑการใชอํานาจของผูอํานวยการกองสงเสริม การรายงานผลการใชอํานาจ 
๑.  อํานาจในการทําสัญญาเงินกูกับ 
ผูไดรับการอนุมัติเงินกู  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
๒.  อํานาจในการบอกเลิกสัญญากูยืม
เงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน 
 
 
 
๓.  อํานาจในการลงนามถึงอัยการ    
สูงสุด  เพื่อใหจัดพนักงานอัยการ         
วาตางหรือแกคดีในกรณีมูลคดี       
เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔   
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
 (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๕ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร        
ราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔   
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
(ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๕ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 
  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดนิ   
(ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

-  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูรับงาน 
ไปทําที่บานกําหนด 
 
 
 
-  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูรับงาน 
ไปทําที่บานกําหนด 
 
 
 
-  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผูรับงาน 
ไปทําที่บานกําหนด 

ระยะเวลา  ๓  เดือน 
 
 
 
 
ระยะเวลา  ๓  เดือน 
 
 
 
 
ระยะเวลา  ๓  เดือน 

 
 
 
 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๑๒๖๔/๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 
ของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา  ลาวและกัมพูชา  ใหกับ 
ผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ 

________________________ 
 

 เพื่อใหการบริหารราชการของกรมการจัดหางานในสวนที่ เกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาต 
ใหอยู ในราชอาณาจักรเปนการชั่ วคราวของคนตางดาวหลบหนี เขา เมืองสัญชาติพมา   ลาว  และกัมพูชา   
เปนไปดวยความเหมาะสมและรวดเร็ว 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ   ๖   แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่ อง   การอนุญาตให 
คนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗  อธิบดี กรรมการ
จัดหางานจึงมีคําส่ังดงัตอไปนี้ 
 
 ๑.  มอบอํานาจการเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาว หลบหนีเขา
เมืองสัญชาติพมา  ลาว  และกัมพูชา  ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 
 ๒.  หลักเกณฑในการใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัดผู รับมอบอํานาจและการรายงานการ 
ใชอํานาจตามขอ ๑  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  แนบทายคําส่ังนี้ 
 ๓.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ  ๑  ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดในสังกัดกรมการจัดหางาน  ใหถือวาอธิบดีกรมการจัดหางานไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา  ๓๙  วรรค
สอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๗  พฤศจิกายน    พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
             (ลงชื่อ)   นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี 

  (นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี) 
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจใหผูอํานวยการกองสงเสริมการมีงานทํา ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมการจัดหางาน  ที่  ๑๒๖๔/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 
       อํานาจในการเพิกถอนการอนุญาต 
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว     
ของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ  
พมา  ลาว  และกัมพูชา 

       ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การ
อนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยู
ในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ  ลงวันที่  28  
มิถุนายน  2547 

         หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการเพิกถอน
การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
ของคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา  ลาว
และกัมพูชา  แนบทายบัญชีการมอบอํานาจนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

      ภายในวันที่  ๒๕  ของ     
ทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ครุฑ) 
 

 
คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ที่  ๙๓๒/๒๕๔๖ 
เรื่อง    การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
________________________ 

 
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดใหทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  เปนตนไป      และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๔๖  เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล    ใหผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.ที่  
นร  ๑๐๐๙.๕/๑๐๗๙  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  ๐๔๑๕/ว๙๑  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดนั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๖๔/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง  
การมอบอํานาจการบริหารงานบุคคลตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่ อการพัฒนา   คํา ส่ัง 
กรมพัฒนาฝ มือแรงงาน   ที่   ๒๒๔ /๒๕๔๖   ลงวันที่   ๒๕   กุมภาพันธ   พ .ศ .๒๕๔๖   เรื่ องการมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา หนังสือที่ รส ๐๕๑๓/ว  ๕๐๗๙  ลงวันที่  
๑   ธั น วาคม   ๒๕๔๒   เ รื่ อ ง   มอบอํ านาจ ให ผู ว า ร าชกา รจั ง หวั ดปฏิ บั ติ ร าชกา รแทน   และหนั ง สื อที่   
รส  ๐๕๑๓/ว  ๔๐๘๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๓  เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 ๒.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หนังสือมอบอํานาจที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้ มีผลบังคับใช  
และไดมีกําหนดไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหผูวาราชการจังหวัด 
แบบบูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ดังมี 
รายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

 ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผู รับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณากรแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๕.  ในกรณีที่ ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอไปยังหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ใหถือวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดใหความ 
เห็นชอบตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๕แลว 

  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๒  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 

(หนึ่ง) นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ 
                    (นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ) 

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคล(ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 

แนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ที่  ๙๓๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
๒ 

เสนอความเห็น  และขอความรวมมือตนสังกัด
ในการแตงตั้ง(ยาย)  หรือไมยายขาราชการ 
ทุกระดับ  ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด 
 
 
 
เสนอความเห็นตอตนสังกัด  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ
ทุกระดับ  ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัด 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
   พ.ศ.๒๕๔๓  มาตรา  ๓๘ (๗) 
-  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
    พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๕๗ 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
    พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๗๓ 
-  กฎ  ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
   พ.ศ.๒๕๔๔ 
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ.ที่  นร  ๐๗๐๘.๑/ว  ๕   
   ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  หลักเกณฑ  
    และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ  และ    
    ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 

-  การยายดังกลาวตองดําเนินการตามหลักเกณฑ 
    และวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตออธิบดี 
    กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  โดยพิจารณาจาก 
    หลักการ    และความเหมาะสม  เพื่อประโยชน 
     ในการบริหารงานราชการของจังหวัด 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตออธิบดี 
   กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  เพื่อประกอบ 
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยพิจารณา 
   จากผลการปฏิบัติงาน  และความประพฤติ 
    ในทุกดาน 

-  รายงานผลทุกครั้งที่ 
   มีการใชอํานาจ 
 
 
 
 
-  รายงานผลทุกครั้งที่ 
    มีการใชอํานาจ 



 
- ๒ – 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๓ 
 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
๕ 

การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการ 
ใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง  สําหรับ
ขาราชการทุกระดับในสังกัดกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน  ที่ปฏิบัติขาราชการประจําในจังหวัด 
 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรงสําหรับขาราชการทุกระดับ
ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการ
ประจําจังหวัด 
 
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน  สําหรับขาราชการทุกระดับในสังกัด 
กรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัด 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา  ๓๘(๗) 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๒ 
 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- พระรารชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
   พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๙๙  และมาตรา  ๑๐๒ 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- พระรารชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     
  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๗ 
 

-  ใหผูวาราชการจงหวัดดําเนินการใหเปนไป       
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
   ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  
   และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป       
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
   ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  
   และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป       
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
   ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  
   และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

-  รายงานผลทุกครั้ง    
   ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
 
-  รายงานผลทุกครั้ง     
   ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
-  รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 



 
- ๓  - 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 

การสั่งลงโทษขาราชการทุกระดับในสังกัดกรม
พัฒนาฝมือแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําใน
จังหวัด  ในความผิดวินัยอยางรายแรงตามมติ 
ของ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง 
แลวแตกรณี  และในความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสมารถในการ 
ใชภาษาทองถิ่น  เพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรู
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น  และ 
มีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระรารชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
   พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๓  และมาตรา  ๑๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๔๓  มาตรา  ๓๘(๗) 
 

-  กรณีลงโทษขาราชการในความผิดวินัยอยาง 
   รายแรง  เมื่อผูวาราชการจังหวัด นําเรื่องเสนอ   
   อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณี     
   และ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  มีมติ 
   เปนประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัดสั่ง   
   หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
-  กรณีลงโทษขาราชการในความผิดวินัยอยาง 
   ไมรายแรง  เมื่อผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง  
   คณะกรรมการสอบสวน  หรือสั่งการใหมี 
   การสอบสวนทางวินัยและคณะกรรมการ 
   หรือผูทําการสอบสวนเสนอความเห็นแลว 
   ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  และออกคําสั่ง    
   ลงโทษในความผิดวินัยนั้นได 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัด  ดําเนนิการสรรหาบุคคล 
    ที่มีความรู  ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น 
    เพื่อการปฏิบัตงิาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม  
    ประเพณขีองทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืน 

- รายงานผลทุกครั้ง      
  ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 
 



 
- ๔ - 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง
โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กับประชากรในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการ      
ปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยวิธีการคัดเลือก   
บรรจุบุคคลเขารับราชการ  ตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
๑)  ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถึง 
       ความจําเปนพิเศษ 
๒)  ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยู 
      ในจังหวัดที่ดําเนินการ 
๓)   ผูที่ไดรับการคัดเลือก  ซึ่งไดรับการบรรจุ    

แตงตั้งตองอยูปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น      
ไมนอยกวา  ๒ป  โดยหามยายไปจังหวัดอื่น
เวนแตขอลาออกจากราชการ 

๔)  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ 
       คัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่  เขารับราชการ 
       ตามที่สํานักงาน  ก.พ.กําหนด 
-    ใหผูวาราชการจังหวัด  ดําเนินการคัดเลือก     
     เพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒที่  ก.พ.     
     กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 
     สามัญ  และดํารงตําแหนงตางๆ   ตามหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
- ๕ - 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

       สํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว  ๑๑  ลงวันที่  
    ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๕  โดยขอรายชื่อและ            
    รายละเอียดตางๆของผูยื่นความจํานงจาก 
    ศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน  ก.พ. 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อ 
   บรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญาโท  ซึ่งสอบผาน 
   ภาค  ก.  และภาค  ข.  ของก.พ.  เขารับราชการ 
   เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และแตงตั้ง 
   ใหดํารงตําแหนงตางๆในระดับ  ๔  โดยใช 
   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล     
    เขารับราชการตามขอ  ๒  ในเอกสารแนบทาย   
    หนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว๑    
    ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๓๖  โยขอรายชื่อ 
    และรายละเอียดตางๆของผูสอบผานจากศูนย 
    สรรหา  และเลือกสรรสํานักงาน  ก.พ. 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการออกคําสั่ง 
   บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการตาม 
   ระเบียบและวิธีการที่สํานักงาน  ก.พ.กําหนด 
    
 

 



 
- ๖ - 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 

การสั่งใหขาราชการพลเรือนรักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 
หรือรักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด  กรณีไมมีผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 
หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
 
การพจิารณาอนุมัติเดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรของผูอํานวยการสถาบันพัฒนา 
ฝมือแรงงานภาค  หรือผูอํานวยการศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด 
 
การพิจารณาอนุญาตลาปวย  ลากิจสวนตัว 
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนประจําปของ
ขาราชการทุกระดับในสังกัดกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด  ซึ่งเปน
อํานาจของอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗)  มาตรา  ๔๗ 
-  พระรารชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
    พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๖๘ 
 
 
 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗)   
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ 
   ใหเดินทางไปราชการ  และการจัดการประชุม 
   ของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๒๔  ขอ  ๘  วรรคสี่ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- ระเบียบวาดวยการลของขาราชการ   
  พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ  ๘  วรรคสี่ 
 

-  ใหผูวาราชการจังหวัด  ดําเนินการใหเปนไป     
    ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ  
    ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔   
    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
    พ.ศ.๒๕๓๕  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัด  ดําเนินการใหเปนไป     
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายและ 
   ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัด  ดําเนินการใหเปนไป     
    ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายและ 
    ระเบียบที่เกี่ยวของ 

-  รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
-  ใหรายงานผล 
    ทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
-  ใหรายงานผล 
    ทุก  ๓  เดือน 

บัญชีมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 



 
แนบทายคําสั่งพัฒนาฝมือแรงงาน  ที่  ๙๓๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 

เสนอความเห็น  และขอความรวมมือตนสังกัด
ในการแตงตั้ง(ยาย)  หรือไมยายลูกจางประจํา
ทุกตําแหนง  ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด 
 
เสนอความเห็นตอตนสังกัด  เพื่อประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนของลูกจางประจาํ 
ทุกตําแหนง  ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัด 
 
 
 
 
การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงโดย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการ
ใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง  สําหรับ
ลูกจางประจําทุกตําแหนง  ในสังกัดกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
    พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา 
    ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๗ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
    พ.ศ.๒๕๓๔  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น 
    คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๘ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก 
   จายเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจาง 
   ประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงชั้นสูง 
   ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.๒๕๔๔ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจํา  
  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๐ 

-  ใหผูวาราชการจังหวดัเสนอความเห็นตออธิบดี 
    กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  โดยพิจารณาจาก 
    หลักการ    และความเหมาะสม  เพื่อประโยชน 
     ในการบริหารงานราชการของจังหวัด 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตออธิบดี 
   กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  เพื่อประกอบ 
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยพิจารณา 
   จากผลการปฏิบัติงาน  และความประพฤติ 
   ในทุกดาน 
 
 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป      
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบ 
   กระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของ 
   สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  และกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวของ 

-  รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
- รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
 
 
- รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 

 
 



 
- ๒ - 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๔ 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
๖ 
 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรงสําหรับลูกจางประจํา 
ทุกตําแหนงในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน   
ที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัด 
 
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน  สําหรับลูกจางประจําทุกตําแหนง 
ในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ปฏิบัติ 
ราชการประจําในจังหวัด 
 
การสั่งลงโทษลูกจางประจําทุกตําแหนงในสังกัด
กรมพัฒนาฝมือแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ในจังหวัด  ในความผิดวินัยอยางไมรายแรง 
และรายแรง 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา  
  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๐ 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา  
  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๕ 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา 
  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๑   
  ขอ  ๕๒  และขอ  ๕๓ 
 

-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป 
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบ 
   กระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของ  
   สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  และกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวของ 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป 
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบ 
   กระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของ 
   สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  และกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวของ 
- กรณีลงโทษลูกจางประจํา  เมื่อผูวาราชการจังหวัด
  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิด  
  วินัยอยางรายแรง  หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัด 
  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือสั่งการ 
  ใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงแลว 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวน  หรือผูทําการ 
 สอบสวนไดเสนอความเห็นแลว  ใหผูวาราชการ   
 จังหวัด  พิจารณาและออกคําสั่งลงโทษใน 
 ความผิดวินัยนั้นได 

- รายงานผลทุกครั้ง 
  ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
- รายงานผลทุกครั้ง 
  ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
- รายงานผลทุกครั้ง 
  ที่มีการใชอํานาจ 

 



 
- ๓ - 

 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
 
 
 

สรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสมารถในการ 
ใชภาษาทองถิ่น  เพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรู
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น  และ 
มีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ 
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  
 
 
 
 
การพิจารณาอนุญาตลาปวย  ลากิจสวนตัว   
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนประจําปของ 
ลูกจางประจําทุกตําแหนงในสังกัดกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด  ซึ่งเปน
อํานาจของอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา 
  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๓  และ 
  ขอ  ๒๐ 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
    พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวน 
   ราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖  ขอ  ๒๙ 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ   
   พ.ศ. ๒๕๓๕  ขอ  ๘  วรรคสี่ 

- ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี 
  ความรู  ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น    
  เพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับ 
   ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และ           
   มีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่   
   เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง     
   โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการ 
   ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป     
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายและ 
   ระเบียบที่เกี่ยวของ 

-  รายงานผลทุกครั้ง 
   ที่มีการใชอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
-  ใหรายงานผล 
    ทุก ๓  เดือน 

 
 
 



 
บัญชีมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราว)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 

แนบทายคําสั่งพัฒนาฝมือแรงงาน  ที่  ๙๓๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ การจาง  การเลิกจาง  การอนุญาตใหลาออก 
จากราชการ  การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
และสั่งลงโทษทางวินัยลูกจางชั่วคราวในสังกัด 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค  ๐๕๒๗.๖/ว๓๑  
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคล    
ลูกจางชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติการจาง  การเลิกจาง  และการอนุญาต 
ใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ  และการ  
สั่งลงโทษทางวินัย  ลูกจางชั่วคราว  โดยให    
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง    
การคลังกําหนด 

- รายงานผลทุกครั้ง   
  ที่มีการใชอํานาจ 

 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่  ๙๕๔/๒๕๔๖ 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบรหิารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
 

 เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการในสวนที่ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ   การเงิน   การคลัง 
และการพัสดุของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา   ๓๒   และมาตรา   ๓๘ (๗ )   แหงพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน   พ .ศ .๒๕๓๔  ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ .ศ .๒๕๓๕   
ขอ  ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ .ศ .๒๕๔๖  ขอ  ๒๘   
แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 

 
 ๑.  ยกเลิกคําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๖๕/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม   พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง 
มอบอํ านาจการบริ หารงบประมาณตามโครงการจั งหวั ดทดลองแบบบู รณาการ เพื่ อการพัฒนาและคํ า ส่ั งที่   
๕๕/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่องการมอบอํานาจเกี่ยวกับการเงิน  การคลังและการพัสดุ 
 ๒.   บรรดาระเบียบ   ประกาศ   คําส่ังที่ มีอยูกอนวันที่คํา ส่ังนี้ มีผลบังคับและไดกําหนดไวในคําส่ังนี้ 
ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓ .   มอบอํานาจให ผู ว า ราชการจั งหวัดปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝ มือแรงงาน   ใน 
ราชการของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคหรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดดังนี้ 
 ๓.๑  การสั่งซื้อ  ส่ังจาง  การอนุญาต  การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ  การปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สัญญาและหลักประกัน  รวมทั้งการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับการพัสดุจากเงินงบประมาณรายจายสําหรับการดําเนินการครั้ง
หนึ่งในวงเงินไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๓ .๒   เป ล่ียนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณเกี่ ยวกับการจัดหาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่สํานักงบประมาณอนุมัติใหแลวโดยไมเพิ่มวงเงิน 
 ๓ .๓   โอนและหรือ เป ล่ียนแปลงงบประมาณที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงาน 
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

 (๑)  โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินการ 
 (๒)  โอนงานจากงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  หรืองบรายจายอื่นไปตั้งจายใน 
งบลงทุน เพื่ อสมทบเปนค าจัดหาครุภัณฑที่ มี ว ง เ งินต อหน วยต่ํ ากว าหนึ่ งล านบาท   หรือ ส่ิ งก อสร า งที่ มี ว ง เ งิ น 
ตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบวงเงินคาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตามขอ ๒๖ แหงระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 (๓)  โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่นไปตั้งจายงบบุคลากรหรืองบดําเนินงาน 
 (๔ )   โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่ มีวงเงินตอหนวย 
ต่ํ ากว าหนึ่ งล านบาท   และรายการกอสร า งที่ มี ว ง เ งิ นต อหน วยต่ํ ากว า สิบล านบาทไม ว าอยู ในงบรายจ ายใด 
ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่ มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่ งลานบาท  และรายการสิ่ งกอสรางที่ มี 
วงเงินตอหนวยต่ํ ากว า สิบลานบาท   หรือ เพื่ อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือ ส่ิงกอสรางตามขอ   ๒๖   แห ง 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได รับการจัดสรรไปเพิ่มในงบบุคลากร  ตาม  (๑)  และ 
(๓)  ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม 
 ทั้งนี้การโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการตาม   (๒)   และ   (๔)   ที่ มิใชกรณีโอนไป 
สมทบคาจัดหาครุภัณฑหรือ ส่ิงกอสรางตามขอ   ๒๖   แหงระเบียบวาดวยการบริหารงานประมาณ   พ .ศ .๒๕๔๖  
วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบ   หรือที่กําหนดใหมในรายการครุภัณฑ   หรือรายการสิ่ งกอสรางตองต่ํ ากวา 
หนึ่งลานบาทและสิบลานบาทตามลําดับ 

 
 ๓ .๔   โอนและหรือ เป ล่ียนแปลงเงิน เหลือจายจากการดํา เนินงานหรือจากการจัดซื้ อ 
จัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดๆในแผนเดียวกันหรือตางแผนได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามป งบประมาณ  และ
กรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหโอนไปชําระหนี้สาธารณูปโภคเปนลําดับแรก 
 ในกรณีที่กํ าหนดเปนรายการครุภัณฑหรือ ส่ิงกอสรางเพิ่ม เติมจะตองมีวงเงินตอหนวย 
ต่ํากวาหนึ่งลานบาทและตํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 

 
 ๓ .๕   โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตางๆภายใตแผนงาน 
เดี ย วกั น ไป เพิ่ ม ว ง เ งิ น ในรายการครุ ภัณฑหรื อ ส่ิ งก อสร า ง ได ไม เ กิ น ร อยละสิบของวง เ งิ นที่ ไ ด รั บการจั ดสรร 
งบประมาณสําหรับกรณีที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ   หรือ ส่ิงกอสรางที่ มิ ใช รายการ 
กอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงานหรือโครงการใด  แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ ก็ตาม 

 
 ๔ .   การโอนและหรื อ เป ล่ียนแปลงรายการงบประมาณใหดํ า เนินการ เพื่ อแก ไ ขปญหาในการ 
ดําเนินการ  หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพใหบริการหรือเพื่อเพิ่มการพัฒนาบุคลากรหรือ  

 
 



 

-๓- 
 
เทคโนโลยี โดยใหคํานึงถึงความประหยัด  คุมคา และจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได  ทั้งนี้  
ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและวางแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
ลดลงในสาระสําคัญแตตองไม ให มีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อ ส้ินปงบประมาณ   โดยหลักเกณฑการใช 
อํานาจของผู รับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแก 
ผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 

 
 ๕.  ในกรณีนี้ที่ ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอไปยังหวัดหนาสวนราชการประจํา 
จังหวัดในสังกกัดกระทรวงแรงงานใหถือวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานใหความเห็นชอบตามความในมาตรา ๓๙     วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 

(หนึ่ง) นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ    
                    (นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ) 

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑.  สั่งซื้อ  สั่งจาง  การอนุญาต  การ 
อนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ  การ 
ปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาและหลักประกัน 
รวมทั้งการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของ 
กับการพัสดุจากเงินงบประมาณ 
รายจายสําหรับการดําเนินการครั้งหนึ่ง 
ในวงเงินไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 
๒.  เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ
การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการจัดหา
ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่สํานัก
งบประมาณอนุมัติใหแลวโดยไมเพิ่ม 
วงเงิน 
 
 
 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ๑๘,  ๒๘ 
 
 
 

-  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
-  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 

-  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ภายใน  ๑๕ วันนับแตวันที่มีความเห็น 
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
-  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ภายใน  ๑๕ วันนับแตวันที่มีความเห็น 
เปลี่ยนแปลง 
 
 

 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

๓.  โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบ 
ประมาณที่ไดรับจากการจัดสรรงบ 
ประมาณภายใตแผนงานเดียวกัน 
       (๑)  โอนในระหวางงบบุคลากร 
และงบดําเนินงาน 
       (๒)  โอนเงินจากงบคุลากร  
งบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  หรือ 
งบรายจายอื่นไปตั้งจายในงบลงทุน  
เพื่อสบทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มี 
วงเงินตอหนวยต่ํากวหนึ่งลานบาท  หรือ 
สิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 
สิบลานบาท  หรือเพื่อสมทบวงเงิน 
คาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ  ๒๖   
แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
      (๓)  โอนเงินจากงบเงินอุดหนุน 
หรืองบรายจายอื่นไปตั้งจาย 
งบบุคลากรหรืองบดําเนินงาน 

-  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ ๒๕๔๖ ขอ๒๔๒๘ 

-  ใหเปนไปตามระเบียบฯ -  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ภายใน  ๑๕ วันนับแตวันที่มีความเห็น 
เปลี่ยนแปลง 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

          (๔)  โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มี
วงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
และรายการสิ่งกอสรางที่ มีวงเงินตอ 
หนวยต่ํากวาสิบลานบาท  ไมวาอยูใน 
งบรายจายใดไปสมทบหรือไปกําหนด
เปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวย 
ต่ํ า กว าหนึ่ งล านบาทและรายการ 
สิ่งกอสรางที่ มีวงเงินต่ําหนวยต่ํากวา 
สิบลานบาท  หรือเพื่อสมทบวงเงินคา 
จัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ  
๒๖   แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
         ก า ร โ อ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่ม 
ในงบบุคลากร  ตาม(๑)  และ(๓)  ตอง 
ไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม 

   

 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 

 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

        ทั้งนี้  การโอนและหรือการ 
เปลี่ยนแปลงรายการตาม(๒)  และ(๔)   
ที่มิใชกรณีโอนไปสมทบคาจัดหา 
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ  ๒๖   
แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  วงเงินตอ 
หนวยของรายการที่สมทบหรือที่ 
กําหนดใหมในรายการครุภัณฑ  หรือ 
รายการสิ่งกอสรางตองต่ํากวาหนึ่งลาน 
บาทและสิบลานบาทตามลําดับ 
 
๔.  โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือ 
จายจากการดําเนินงานหรือจากการ 
จัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปน 
รายการใดๆในแผนเดียวกันหรือตาง 
แผนได  แตตองไมกอใหเกิดรายการ 
ผูกพันขามปงบประมาณ  และกรณีมี 
หนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระให 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ๒๕,๒๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่มีความเห็น 
เปลี่ยนแปลง 
 
 

 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 

 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

โอนไปชําระคาหนี้สาธารณูปโภคเปน 
ลําดับแรก 
     ใ น ก รณี ที่ กํ า ห นด เ ป น ร า ย ก า ร 
ครุ ภัณฑ ห รื อ สิ่ ง ก อ ส ร า ง เ พิ่ ม เ ติ ม 
จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา  หนึ่ง 
ล านบาทและต่ํ า ก ว า สิบล านบาท 
ตามลําดับ 
 
๕.โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
งบประมาณในงบรายจายตางๆภายใต 
แผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินใน 
รายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางไดไม 
เกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการ 
จัดสรรงบประมาณสําหรับกรณีที่ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
รายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่มิใช 
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
ในงบรายจายของงานหรือโครงการใด 

 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ๒๖,๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่มีความเห็น 
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุผลใดๆก็ตาม 
และใหมีอาํนาจนาํเงินออกนอกงบประมาณ
หรือเงินอื่นใดมาใชดําเนินการตาม 
หลักเกณฑดังกลาวได 
 
๖.  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณใหดําเนินการเพือ่แกไข 
ปญหาในการดําเนินการ  หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือคุณภาพการใหบริการ 
หรือเพิ่มการพัฒนาบุคลากรหรือ 
เทคโนโลยี  โดยใหคํานึงถึงความ 
ประหยัด  คุมคา  และจะตองแสดงเหตุผล
ความจําเปนหรือความเหมาะสมได  ทั้งนี้ 
ตองไมทําใหเปนเปาหมายผลผลิตตาม 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
ลดลงในสาระสําคัญ 

 
 
 
 
 
-  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ๒๓,๒๘ 

 
 
 
 
 
-  ใหเปนไปตามระเบียบฯ 
 

 
 
 
 
 
-  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ 
ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่มีความเห็น 
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๔/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

แตตองไมใหมีหนี้คาสาธารณูปโภค 
คางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณโดย 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ 
อํานาจและการรายงานผลการใช 
อํานาจตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามบัญชี 
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ 
จังหวัดแนบทายคําสั่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่  ๗๕๓ / ๒๕๔๖ 

เรื่อง  มอบอํานาจลงนามในวุฒิบัตรผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

  
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  เปนตนไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘(๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  อธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๘/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๕  เรื่อง  
การมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลาง  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดและผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  (วัดธาตุทอง)  
ลงนามในวุฒิบัตร 
 ๒.  บรรดาระเบียบ   ประกาศ   คําส่ัง   ที่ มีอยูกอนวันที่คํา ส่ังนี้ มีผลบังคับใช  และได มีการ 
กําหนดไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  พิจารณา
อนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตรใหแกผูสําเร็จการฝกในหลักสูตรการฝกเฉพาะพื้นที่  ประเภทหลักสูตรการฝก
ยกระดับฝมือและหลักสูตรการฝกเสริมทักษะ 
 ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผู รับมอบอํานาจ   และการรายงานผลการใชอํานาจตาม 
ขอ  ๓  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๕ .  ในกรณีที่ ผู วาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอไปยังหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัดในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน   ใหถือวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ. 
๒๕๓๔  แลว 

  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
            (ลงชื่อ)     นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ 

(นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 



 
รายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๓/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

 
อนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ     
    แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

 
ใหเปนไปตามกฎหมาย 

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมการจัดหางาน 
ที่  ๙๕๑ / ๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดําเนนิการดานคดีใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
 เนื่ องจากคณะรัฐมนตรี ได มีมติ เมื่ อวันที่   ๒๘   เมษายน   พ .ศ .๒๕๔๖   กําหนดใหทุกจั งหวัด     
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตลุาคม  พ.ศ.๒๕๔๖      เปนตนไป 
 อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา   ๓๘ (๗ )   แห งพระ ราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบ ริหาร ราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๒๙๖/๒๕๔๑  ลงวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๑    เรื่อง  การ
มอบอํานาจใหดําเนินคดี 
  ๒ .   บรรดาระ เบี ยบ   ประกาศ   คํ า ส่ั ง   ที่ มี อยู ก อนวั นที่ คํ า ส่ั งนี้ มี ผลบั งคั บ ใช  และได มี กา ร 
กําหนดไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
  ๓ .   มอบอํานาจให ผู ว าราชการจั งหวัดแบบบูรณาการทุกจั งหวัด   (ยกเวนกรุ ง เทพมหานคร )   
ลงนามในใบแต งทนายความ   และหนัง สือถึงอัยการจังหวัด เพื่ อใหจัดพนักงานอัยการว าตางหรือแกตางคดี 
ให ใ นก รณี ที่ มู ลคดี   (กา รทํ า สัญญา )   เ กิ ด ขึ้ น ที่ ส ถ าบั นพัฒนาแ ร ง ง านภาคนั้ น ๆ   หรื อศู นย พัฒนาฝ มื อ 
แรงงานจังหวัดนั้นๆ 
  ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓  ใหเปนไป
ตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณากรแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๕ .   ในกรณีที่ ผู ว า ร าชการจั งหวั ด เห็ นสมควรจะมอบอํ านาจต อ ไปยั งหั วหน าส วนราชการ 
ประจําจั งหวัดในสั งกัดกรมพัฒนาฝ มือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน   ใหถื อว าอธิบดีกรมพัฒนาฝ มือแรงงาน 
ไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน       พ.ศ.๒๕๓๔  
แลว 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
                   (ลงชื่อ)             นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ 

(นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 



 

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๑/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

 
-   ลงนามในใบแตงทนายความและหนังสือ 
    ถึงอัยการจังหวัดเพื่อใหจัดพนักงานอัยการ 
    วาตางหรือแกตางคดีให 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
    แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่  ๙๕๒/๒๕๔๖ 

เรื่อง    การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ 
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนงาน   พ.ศ. ๒๕๒๘ 

________________________ 
 

 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่   ๒๘   เมษายน   พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบรูณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖           เปนตนไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘(๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.
๒๕๓๔  และมาตรา  ๔๗  ทวิ  มาตรา  ๔๗  จัตวา  มาตรา  ๔๗  ฉ  มาตรา  ๔๗  สัตต  มาตรา  ๔๗  อัฏฐ        และ
มาตรา   ๔๗   นว   แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนงาน   พ .ศ .๒๕๒๘   อธิบดีกรมพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑. บรรดาระเบียบ  ประกาศ คําส่ัง  ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลบังคับใช และไดมีกําหนด 
ไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 

 ๒.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบรูณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ดังนี้ 
  (๑)  การพิจารณาอนุญาตและการออกใบอนุญาตสําหรับการทอสอบฝมือคนทํางาน 

  (๒) การตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตสําหรับการทดสอบฝมือคนหางาน 
  (๓)  การอกใบแทนใบอนุญาตกรณีสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ 

 ๓. หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๒  ใหเปนไป
ตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๔ .  ในกรณีที่ ผ ว า ราชการจั งหวัด เห็นสมควรจะมอบอํ านาจตอ ไปยั งหั วหน าส วนราชการ 
ประจําจังหวัดในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน   กระทรวงแรงงาน    ใหถือวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
๒๕๓๔  แลว 

  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
    (ลงชื่อ)                   นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ 
      (นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ) 

              อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๙๕๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ กฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑.  อนุญาตและออกใบอนุญาตสําหรับการ
ทดสอบฝมือแรงงานในแตละสาขาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
๒.  ตออายุใบอนุญาตและอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาต 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
   แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน  
   หางาน  พ.ศ.๒๕๒๘ 
-  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓(พ.ศ.๒๕๓๙)   
   ออกตามความใน  พระราชบัญญัติจัดหา 
    งานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.๒๕๒๘ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
    แผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคน    
   หางาน  พ.ศ.๒๕๒๘ 
-  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓(พ.ศ.๒๕๓๙)   
   ออกตามความใน  พระราชบัญญัติจัดหางาน 
   และคุมครองคนหางาน  พ.ศ.๒๕๒๘ 
 

ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกครั้งเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

      คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่  ๙๕๕/๒๕๔๖ 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕ 

________________________ 
 

 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด   
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  
เปนตนไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘(๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔    และมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  
มาตรา  ๑๙และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  อธิบดีกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงานที่  ๖๓/๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๕  
เรื่อง  การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ  พ.ศ.๒๕๓๗  ใหผูวาราชการจังหวัดตาม
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและยกเลิกคําส่ังที่  ๑๔๗๔/๒๕๔๐  ลงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๔๐  เรื่อง  มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
 ๒.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลบังคับใช และไดมีกําหนด 
ไวในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)   
ดังนี้ 
  (๑)  บอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูกูยืมชําระเงินกูยืมคืนกองทุน 
  (๒)  ลงลายมือชื่อในเช็คเพื่อส่ังจายจากบัญชี  “เงินกองทนุพัฒนาฝมือแรงงาน” 
  (๓)  การใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก 
  (๔)  การอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก 
  (๕)  การรับแจงการออกหนังสือรับรองผูรับการฝกวาเปนผูสําเร็จการฝกของผูดําเนิน 
การฝก 
  (๖)  การรับแจงการโอนประกอบกิจการของผูดําเนินการฝกใหแกบุคคลอื่น 
  (๗)  การจดแจงการเปลี่ยนแปลงผูดําเนินการฝกเปนของผูรับโอนการประกอบกิจการ 
  (๘)  การดําเนินการใหผูรับการฝกซึ่งคางการฝกอยูในวันโอนการประกอบกิจการไปรับ 
การฝกในสาขาอาชีพเดียวกันกับผูดําเนินการฝกรายอื่นหรือในสถานฝกอาชีพของทางราชการ 

 
 
 
 
 



 
-๒- 
 

 (๙)  การใหความเห็นชอบหลักสูตรและรายการคาใชจายในการฝกอบรมที่ผูดําเนินการ 
ฝกดําเนินการใหผูรับการฝกอบรมฝมือแรงงาน 
  (๑๐)  การรับแจงการเลิกการประกอบกิจการหรือการมีเหตุจําเปนอยางอื่นจนไมสามารถ
จะดําเนินการฝกไดอีกตอไปของผูดําเนินการฝก 
  (๑๑)  การดําเนินการใหผูรับการฝกซึ่งคางการฝกที่ยกเลิกการประกอบกิจการหรือมี 
เหตุจําเปนจนไมสามารถจะดําเนินการฝกตอไป   ไปรับการฝกในสาขาอาชีพเดียวกันกับผูดําเนินการฝกราย  
อื่น  หรือในสถานฝกกาชีพของทางราชการ   
  (๑๒)  การยกเวนใหผูดําเนินการฝกที่ยกเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุจําเปนจนไม
สามารถจะดําเนินการฝกตอไป  ไมตองรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการฝกที่คางอยู 
  (๑๓)  การรับทราบหลักสูตรที่ผูดําเนินการฝกรับนักเรียน  นิสิตหรือนักศึกษา  ที่สถาน 
ศึกษาสงเขารับการฝกตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักสูตรของผูดําเนินการฝกหรือหลักสูตรสถานศึกษา
กับผูดําเนินการไดรวมกันจัดขึ้น 

  (๑๔)  การอนุญาตเปนศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
  (๑๕)  การใหความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดที่เกี่ยวของและรายการคาใชจายที่ใช
ในการฝก 
 ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ   
๓  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๕.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอไปยังหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัดในสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน   กระทรวงแรงงาน  ใหถือวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานได
ใหความเห็นชอบตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  แลว 

  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
    (ลงชื่อ)      นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ 

(นายสุรินทร  จิรวิศิษฏ) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่  ๖๓๐ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕ 

(ฉบับที่  ๒) 
________________________ 

 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด   
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  
เปนตนไป 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  และมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
  ๑.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลบังคับใช และไดมีกําหนด 
ไวในคําส่ังแลวใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
  ๒.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕   
  ๓.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ  และการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๒  ให
เปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๔.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ใหถือวาอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดใหความเห็นชอบ
ตาม    ความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  แลว 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๗  ตุลาคม    พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
    (ลงชื่อ)     นายสมชาติ  เลขาลาวัณย 

(นายสมชาติ  เลขาลาวัณย) 
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ที่  ๖๓๐/๒๕๔๗   

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ    ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑. การพิจารณาอนุญาตและการออก 
ใบอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน 

 
 
๒. การพิจารณาตออายุใบอนุญาตและ

การออกใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 
 
๓. การพิจารณาการขอรับใบแทน   

ใบอนุญาตและการออกใบแทน        
ในกรณีใบอนุญาตกรณีใบอนญุาตสญู
หาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ลบเดือน
ในสาระสําคัญ 

 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๒๔ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๒๔ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบญัญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕   

ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราช 
บัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน   
พ.ศ.๒๕๔๕  และประกาศที่เกี่ยวของ 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราช 
บัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน   
พ.ศ.๒๕๔๕  และประกาศที่เกี่ยวของ 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราช 
บัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน   
พ.ศ.๒๕๔๕  และประกาศที่เกี่ยวของ 
 

รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 

 



 
- ๒ - 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ    ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

๔. การอนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 
 
 
 
 
๕. ลงนามในหนงัสือรับรองวาเปนผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๒๔ 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๒๒  วรรคสาม 
 
  
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและ 
เงื่อนไขการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต   
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบ 
อนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน 
 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขการขอ
รับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน  การรับรอง 
มาตรฐานฝมือแรงงาน การนํามาตรฐานฝมือ
แรงงานที่คณะกรรมการรับรองแลวไปใช 
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและออกหนังสือ
รับรองใหแกผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ 
 
 

รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ -  

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ    ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบ

อํานาจ 
การรายงานผลการใชอํานาจ 

๖.  การอนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณที่ผูดําเนินการฝกนําเขามาในราช
อาณาจักร  เพื่อใชในการฝกอบรมฝมือ
แรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 
 
๗.  การออกหนังสืออนุญาตรายการเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณที่ผูดําเนินการฝกนํา 
เขามาในราชอาณาจักร  เพื่อใชในการฝก 
อบรมฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือ
แรงงาน 
 
 
๘.  ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูดําเนินการฝก
ปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไขใหถูกตอง 
 
 
 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ     
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ    
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๓๔ 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ     
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ     
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๓๔ 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ     
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ    
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๔๘ 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตรายการ   
เครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณที่นําเขา 
มาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรม 
ฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  เรื่อง  การอนุญาตรายการ   
เครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณที่นําเขา 
มาในราชอาณาจักรเพื่อใชในการฝกอบรม   
ฝมือแรงงานในศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน 
 
 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ -  

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ    ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๙.  สั่งเพิกถอนการเปนผูดําเนินการฝก  กรณี
ไมปฏิบัติหรือแกไขใหถูกตองในเวลาที่
กําหนด 
 
 
๑๐. ตรวจสอบความพรอมและความเหมาะ   
สมของสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องจักร   
อุปกรณความปลอดภัย  และคุณสมบัติของ
บุคลากรที่จะทําหนาที่ทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน  พิจารณาออกแบบใบอนญุาตและ
แจงการไมอนุญาตเปนผูดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
 
๑๑.  สั่งใหผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงานปฏิบัติใหถูกตองหรือแกไข
ใหถูกตอง  กรณีผูดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย 
 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ    
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ   
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๔๘ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ   
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๔๙ 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ    
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ   
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา  ๔๙ 
 
 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและ 
เงื่อนไขการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบ 
อนุญาตเปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน 
 
 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและ 
เงื่อนไขการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต   
การพักใชใบอนุญาต  และการเพิกถอนใบ 
อนุญาต  เปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน 
 

รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 



 
 ๕ -  

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย   ระเบียบ    ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑๒.  สั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนด     
ครั้งละไมเกิน  ๑๒๐  วัน  สั่งเพิกถอน 
ใบอนุญาต 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ   
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ   
แรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๕   

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา 
ฝมือแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและ 
เงื่อนไข    การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต   
การพักใชใบอนุญาต  และการเพิกถอนใบ 
อนุญาต  เปนผูดําเนินการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลทุก  ๓  เดือน 
 

 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  ๑๖๔๙/๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๔๖ กําหนดใหทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป   
และมีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เห็นชอบแนวทางการมอบอํานาจดานการบริหารงาน  
บุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการ   
ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.ที่  นร  ๑๐๐๙.๕/๑๐๘๐  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจ   
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  และหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  ๐๔๑๕/ว  ๙๑  ลงวันที่  
๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดนั้น 
 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๘  (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑.  ยกเลิกคําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่  ๔๔๓/๒๕๔๒  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  
พ.ศ.๒๕๔๒  เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  คําส่ังที่  ๕๙๑/๒๕๔๔  ลงวันที่  ๕ 
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๔  เรื่องมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  และคําส่ังที่  ๑๒๘๙/๒๕๔๖ 
ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  ร่ือง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 ๒.  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลบังคับใช และไดมีการกําหนดไว  
ในคําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหผูวาราชการ  
จังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน   ดังมีรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 

 
/๕.  ในกรณี... 

 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

 ๕. ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหถือวาอธิบดีกรมสวัสดิการและ   
คุมครองแรงงานเห็นชอบตามความในมาตรา ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่๕)  พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๓  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
    (ลงชื่อ)         นายฐาปบุตร  ชมเสรี 

(นายฐาปบุตร  ชมเสรี) 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๖๔๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

การแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการ 
๑.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค 
       การแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการพลเรือนสามัญ   
ระดับ  ๘  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง  
แรงงานจังหวัด  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด   และเสนอความเห็นตออธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน  ในการยายหรือไมยายหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัด 
๑.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
  การเสนอความเห็นตออธิบดีกรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน  ในการยายหรือไมยายขาราชการ    
พลเรือนสามัญ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติ   
ราชการอยูในจังหวัด 
การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน
สามัญระดับ  ๘  ลงมา  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด  และออกคําสั่งเลื่อนขั้น 

 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ 
 

 
 
 
๑. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง ระดับ ๘  ซึ่งมิใช
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  โดยผูที่จะไดรับกาแตงตั้งตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนดไว  ในมาตรากําหนด
ตําแหนงและตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.กําหนด 
๒.  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใหความรวมมือกับผูวาราชการ
จังหวัด  ในการยายหรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดและขาราชการ
พลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหาร   
สวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ  ประจํา
จังหวัดนั้นๆ 
 
 
 
- ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชกาพลเรือน

สามัญ  ระดับ  ๘  ลงมาในสังกัดสํานักงานสวัสดิกาและคุมครอง
แรงงานจังหวัด  ดังนี้ 

 
 
 
เมื่อดําเนินการ
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่เสนอ
ความเห็น 
 
 
 
เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลว 



 
๒ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 ขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ๗  ลงมา
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด 

 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครั้งที่  ๑  (๑  เมษายน) 
๑  ใหนําจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นรอยละ  ๑๕  หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่งใหปดขึ้น
เปนจํานวนเต็ม  ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง โดยใหจําแนกโควตาออกอยางนอยสอง
กลุม  คือ  กลุมระดับ  ๑ - ๖และกลุมระดับ 
๒.  ใหพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและ ผลสําฤทธิ์
ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณไดขางตนเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
สําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีและไมเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูที่ไมอยูใน
เกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี
หรือดีเดน เปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นก็ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ  ๒   
หรือรอยละ๔ ของเงินเดือน แทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้น
แลวแตกรณี  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้น
สูงของอันดับหรือตําแหนง   พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓.  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ ๗ ลง
มาใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา๗๓วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.
๒๕๓๕  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๓๕  สวนการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ ๘ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผล   

 



 
๓ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาเปนผู
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๔.  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบกาพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัดนั้นๆโดยเฉพาะผูซึ่งมีผลการ ปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้ง
ดานบวกและลบอันควรแจงใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานทราบ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม) 
๑.  ใหนําอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานจังหวัด(เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง) ณ วันที่ ๑
กันยายน  มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ ๖ 
๒.  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่  ๑  เมษายน  มากหัก
จากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนในขอ  ๑ 
๓. ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงินที่เหลอืจากการเลื่อนขั้นครั้งแรกในขอ 
๒ ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์หรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นก็ให
ไดรับเงินเดือนตอบแทนพิเศษรอยละ๒ หรือรอยละ 4 ของเงินเดือน  แทนการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 
๔.  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ตั้งแตระดับ  ๗  
ลงมา  ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสวนการเลื่อนขั้น
เงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ ๘ ให ผูวาราชการจังหวัดแจงผล 

 



 
๔ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
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ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการใช

อํานาจ 
 
 
 
 

 
 
 

๓ 

 
 
 
 
การดําเนนิการทางวินัย 
๓.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวน
ภูมิภาค 
          ๓.๑.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ  
ระดับ  ๘  ขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด  ตามพระราช บัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๔ 
          ๓.๑.๒  การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือน  สามัญ  
ตามมติ  อ.ก.พ.กรม  และ  อ.ก.พ.กระทรวง  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา  ๑๐๔ 
       ๓.๑.๓  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ  ๘  ขึ้น
ไป  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผู
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๕.  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น ๆ   โดยเฉพาะ
ผูซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ  อันควรแจงให 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานทราบ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน   
วินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ  ๘  ขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ตามมาตรา  ๑๐๒  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.
ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณีพิจารณา ตามมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  เมื่อผูวาราชการจังหวัดนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม  และ  อ.ก.พ.กระทรวง  
พิจารณาตาม  ๓.๑.๑  เมื่อ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณามีมติตาม
มาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  เปน
ประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัด สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพกัราชการหรือสั่งใหออก จากราชการไว
กอนขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ ๘ ขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิกาและ
คุมครองแรงงานจังหวัด  ตามมาตรา  ๑๐๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการเสร็จ
แลว 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการเสร็จ
แลว 
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ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
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ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการ

ใชอํานาจ 
  

 
 
๓.๒  กรณีขาราชในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
         ๓.๒.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ
อยูในจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๒ และมาตรา  
๑๐๔ 
        ๓.๒.๒  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากรา
ชารไวกอนขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือพ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา  ๑๐๗ 
      ๓.๒.๓  การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครอง       

 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    ที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัดนั้นๆตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราช บัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม  และ  อ.ก.พ.กระทรวง 
แลวแตกรณี  พิจารณาตามมาตรา   ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอนขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ
ตามมาตรา  ๑๐๗  แหง       พระราช บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน  หรือสั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพล
เรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ของกรสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําใน  จังหวัดนั้นๆตามมาตรา  ๑๐๒  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
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ใชอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

        แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด  ตามพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา
๑๐๒ 
๓.๒.๔  การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ  ทุก
ระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ   
อยูในจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๓  และมาตรา  ๑๐๔ 
 
 
 
 
 
 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
๔.๑  การสรรหาบุคคลในพื้นที่ 
 
 
 
 

-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 

๑.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  
แลวแตกรณีตาม  ๓.๒.๑  เมื่อ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา
มีมติตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.
๒๕๓๕  เปนประการใดแลวใหผูวาราชการ  จังหวัดหรือสั่งปฏิบัติใหเปนไป
ตามนั้น 
๒.  เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ สั่งการ
ใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการสามัญกระดับในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติ
ราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา ๑๐๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  ตาม  ๓.๒.๓  และคณะกรรมการ หรือผูทํา
การสอบสวนมีความเห็น  แลวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและหรือ
ออกคําสั่งลงโทษใน  ความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา ๑๐๓ แหง
พระราชบัญญัติ    ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถใน
การใชภาษาถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นและมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใชวิธีคัดเลือกบรรจุเขารับ
ราชการตามเงื่อนไข  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวในหนังสือ
สํานักงาน  ก.พ.ที่  นร  ๑๐๐๙.๕/๑๐๘๐  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖  หรือ
ตามหนังสือของสํานักงาน  ก.พ.ที่จะกําหนดหลักเกณฑและวธิีการขึ้นใหม 

เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 



 
๗ 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการ

ใชอํานาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๕ 
 
 
 

 
๔.๒  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิ   
ที่  ก.พ.  กําหนด 
 
 
 
 
 
 
๔.๓  การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผาน      
ภาค  ก.  และภาค  ข.  ของ  ก.พ. 
 
 
 
 
 
การแตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ  ๖  เปนผูรักษา  ราชการ
แทนสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 

ตอไปได 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการ  ศึกษาใน
วุฒิที่  ก.พ.  กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ  โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆของผูยื่น
ความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรรสํานักงาน ก.พ. โดยใชหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคล เขารับราชการ  ตามหนังสือสํานักงาน  
ก.พ.ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว  ๑๑   ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๕  หรือตาม
หนังสือของสํานักงาน  ก.พ.   ที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขึ้นใหม
ตอไปได 
-  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่มีวุฒิปริญญา
โท  ซึ่งสอบผานภาค  ก และภาค ข ของ ก.พ.เขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ ๔   โดยขอ
รายชื่อและรายละเอียดตางๆของผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงาน  ก.พ.  โดยใชหลักเกณฑ  และวิธีการคัดเลือก  เพื่อบรรจุบุคล
เขารับราชการ  ตามหนังสือ  สํานักงาน  ก.พ.ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว  ๑  ลง
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖  หรือตามหนงัสือของสํานักงาน  ก.พ. ที่จะ
กําหนดหลักเกณฑและ  วิธีการขึ้นใหมตอไปได 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใน
สังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ซึ่งดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาระดับ  ๖  เปนผูรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 



 
๘ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการ

ใชอํานาจ 
 
 
๖ 
 
 
 
 
๗ 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 

 

        
 
 การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด  กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ  อยู
ในจังหวัด  รักษาการตําแหนงที่วางหรือผูดํารง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได 
 
        การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏบิัติ  
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
         การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสวัสดิการ  
และคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 

 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.๒๕๓๕ มาตร ๖๘ 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 

จังหวัดในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญ  
 ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ  
รักษาการในตําแหนงที่วางหรือผูดํารงตําแหนง ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได  
และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูไดรับการบรรจุเขารับ  
ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ  โดยให            เปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๒๑    (พ.ศ.๒๕๔๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาผูไดรับการบรรจุเขา   
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมสวัสดิการและ  
คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ  เปนผูมีความเหมาะสมที่จะ
ไดรับราชการตอไปหรือไม  โดยใหเปนไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนไวใน  
กฎ  ก.พ.  ฉบับที่  ๒๑   (พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ  พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 

เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการเสร็จ
แลว 
 
 



 
- ๙ - 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการ

ใชอํานาจ 
๙ 
 
 

 
 
๑๐ 

 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 

 

การอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสังกัด
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ
อยูในจังหวัด  สมัครสอบแขงขันเขารับราชการสวน
ราชการอื่น 
 
การพิจารณาอนุมัติใหหัวหนาสวนราชการ  ใน 
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการ 
และคุมครองแรรงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 
 
การพิจารณาการอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว   
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของขาราชการพลเรือน  
สามัญ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรม  
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ   
อยูในจังหวัด 
 
การอนุมัติจายเงินเดือนใหแกขาราชการพลเรือน 
สามัญ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรม 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูใน   

-  พระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  หนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๕  
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ 
การเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔   ขอ  ๑๑ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๕   ขอ ๘   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ 
           แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
-  พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

-    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัพิจารณาอนุญาตใหขาราชกาพลเรือนสามัญ  ใน
สังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติ  ราชการประจาํ  ในจังหวัดนั้น  ๆ
สมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนง     ที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยู 
ซึ่งใชคุณวุฒเชนเดียวกับตําแหนงที ่ ขาราชการผูนั้นดํารงอยู 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติใหหัวหนาสวนราชการ  
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่
ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการอนุมัติการเดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๒๔ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการลาปว ลากิจ
สวนตัว  ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติ
ราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กํานหดไวในระเบียบวาดวย  การลาของขาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหัวัดอนุมัติจายเงินเดือนใหแก 
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัด นั้นๆที่ลา
ปวยไดตอไมีอีกไมเกิน  ๖๐วันทําการ  หลังจากที่ลาปวย  โดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลามาแลว  ๖๐วันทําการ  โดยใหเปนไป  ตามพระราช 

เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 



 
๑๐ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการ

ใชอํานาจ 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 

จังหวัด  ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐  วันทําการ    
หลังจากที่ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลา 
มาแลว  ๖๐  วันทําการ 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความ 
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และการพิจารณา 
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่แกขาราชการ 
พลเรือนสามัญ  ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน  ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
        
 
 
 
         การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับ 
บําเหน็จบํานาญใหแกอดีตขาราชการพลเรือนสามัญ  
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
จังหวัด 

-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๕    
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน    พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และ  เงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเอมดิของเจาหนาที่และพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ตามอํานาจหนาที่แกขาราชการพลเรือนสามัญ  ในสังกัดกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจํา 
ในจังหวัดนั้นๆโดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
 วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกบัตรประจาํตัวเจาหนาที่  ของรัฐผูรับ
บําเหน็จบํานาญใหแกอดีตราชการพลเรือนสามัญ   
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  โดยใหเปนไป  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
บัตร  ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.๒๕๔๒  และกฎกระทรวง  
 (พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัว   
เจาหนาที่ของรัฐ  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 

 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๖๔๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
ลําดั
บที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล
การใชอํานาจ 

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 

     การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา  ในสังกัดกรม 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ   
อยูในจังหวัด 
 
      การสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา   
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
         การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงและ   
ไมรายแรงลูกจางประจํา  ในสังกัดราชการบริหาร 
สวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
        การสั่งลงโทษลูกจางประจํา  ในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดไดทุก   
สถานโทษ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน   พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางประจํา  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  
ขอ  ๑๓ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน    พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางประจํา  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  
ขอ  ๑๓ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน    พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางประจํา  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  
ขอ  ๑๓ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน    พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวลูกจางประจํา
ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๓ 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงลูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัดที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆโดย  ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวง  การคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดลงโทษวินัยอยางรายแรงลูกจาง ประจํา  
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด    ที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้นๆโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง  ประจําของสวนราชการ  พ.ศ.
๒๕๓๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสั่ง
ใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงและไมรายแรงลูกจางประจํา ใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการ และคุมครองแรงงานที่
ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวง  การคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดลงโทษลูกจางประจํา ในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้นๆไดทุกสถานโทษโดยให  เปนไปตามหลักเกณฑและ  

เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
 



 
๒ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการใช

อํานาจ 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 

 
       การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง   
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และพิจารณา  
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่แกลูกจางประจํา   
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติ 
ราชการอยูในจังหวัด 
 
 
 
       การสั่งใหผูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงาน 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพักราชการ 
ใหออกจากราชการไวกอนและใหกลับเขารับราชการ  
กรณีที่มิไดกระทําผิด  หรือกระทําผิด   
ไมถึงขั้นจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
 
 
 
       การสั่งใหลูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดออกจากราชการ 

 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา  
ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๓ 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวง  การคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการสอบ   
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และพิจารณา   
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่แกลูกจางประจํา  ในสังกัดกรม  
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น  ๆ 
โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ  
 เจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙  และระเบียบสํานักนายกรัฐมาตรี  วาดวย  
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ.๒๕๓๙ 
-  กรณีลูกจางประจําถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจน
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษผูวาราชการ
จังหวัดสามารถสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก ราชการไวกอนเพื่อ
รอฟงผลพิจารณาได  หากผลการสอบสวน  พิจารณามิไดกระทําผิด 
หรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไลออกและ
ไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ใหสั่งกลับเขารบั
ราชการตามขอ  ๕๕  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  เมื่อลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง  

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 



 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา  
ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๓ 

แรงงานจังหวัดผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ  
รับราชการทหารตามขอ ๕๙ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗  ใหผูวาราชการ
จังหวัด  สั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการ 



 
๓ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล
การใชอํานาจ 

   -  เมื่อลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง  แรงงาน
จังหวัดผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
หรือขาดคุณสมบัติหรือเมื่อทางราชการเลิกหรือ  ยุบตําแหนงใดหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการได   ตามขอ  ๖๐ แหงระเบียกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของ  สวนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ใหผูวาราชการจังหวัดสั่ง
ใหลูกจางประจํา    ผูนั้นออกจากราชการได 
-  เมื่อลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง  แรงงาน
จังหวัด ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา หยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน  บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ  ๖๑  แหง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  
หากผูวาราชการจังหวัดเห็นวากรณีมีมูล ถาใหลูกจางประจําผูนั้นปฏบิัติ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  ก็ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  เมื่อสอบสวนแลวเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ  
ก็สั่งใหลูกจาง  ประจําผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
-  เมื่อลูกจางประจําในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัด
ผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ตามขอ  ๕๐แหงระเบียกระทรวง
การคลัง  วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวา  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล
การใชอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 
 
 
 
 
๙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      การพิจารณาและอนุญาตใหลูกจางประจํา 
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดลาออกจากราชการ 
 
 
    การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในสังกัด
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจํา    
ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๓ 
-  พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชกาแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเลื่อนขั้น 
คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔  
ขอ  ๖ 

ลูกจางประจําผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวนไมได
ความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินมัวหมองในกรณีที่
ถูกสอบสวน  ถาใหปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามขอ  
๖๒  แหงระเบียบกระทรวงการ คลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.
๒๕๓๗  ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จได 
-  เมื่อลูกจางประจําในสงักัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ผูใดตองรับโทษจาํคุกโดยคําสั่งศาล  หรือตองรับโทษจําคุก โดยคําพพิากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษตามขอ  
๖๓  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗  ผูวาราชการ  จังหวัดจะสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการ  
เพื่อรับบําเหนจ็ก็ได 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหลูกจางประจํา  ในสังกัด
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลาออกจากราชการ  โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ  ๕๘  แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อน  ขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  ของสวนราชการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จ 
 



 
๕ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการใช

อํานาจ 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 

๑๓ 
 

      
การสั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจําในสังกัดสํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ครบ 
เกษียณอายุในวันที่  ๓๐  กันยายน  เพื่อประโยชน 
ในการคํานวณบําเหน็จลูกจาง 
 
 
       การพิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว     
ลาคลอดบุตรและลาพักผอนของลูกจางประจํา          
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 
     การอนุมัติจายคาจางใหแกลูกจางประจํา ในสังกัด
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด   
ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐  วันทําการ  หลังจาก      
ที่ลาปวยโดยไดรับคาจางระหวางลามาแลว  ๖๐  วัน     
ทําการ 
การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ลูกจางประจําในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครอง 

 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเลื่อนขั้น   
คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔   
ขอ  ๑๗ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕      
ขอ  ๘  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕   
             แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวน  
 ราชการ(ฉบับที่๓)  พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 

พ.ศ.๒๕๔๔ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาสั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจํา 
ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดที่ครบ   
เกษียณอายุในวันที่  ๓๐  กันยายน  เพื่อประโยชนในการคํานวณ  
บําเหน็จลูกจาง  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  
ไวในขอ  ๑๗  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น  
ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการลาปวย     
ลากิจสวนตัว  ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของลูกจางประจํา     
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของกรมสวัสดิการและคุมครอง  
แรงงานจังหวัด  ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ โดยให
เปนไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบวาดวย
การลาของขาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติจายคาจางใหแกลูกจาง  
ประจํา  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด   
ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิด  ๖๐  วันทําการ  หลังจากที่ปวยโดยได   
รับคาจางระหวางลามาแลว  ๖๐  วันทําการ  โดยใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  (ฉบับที่๓)  พ.ศ.๒๕๓๙ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาผูที่ไดรับการบรรจุ
แตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจํา ในสังกัดกรมสวัสดิการและ

 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
 
 
 

แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 
 
 

-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา  
ของสวนราชการพ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๔ 
 

คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆเปนผูมี   
ความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม  โดยใหเปนไป    
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง   
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 

 
 

 
๖ 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการใช

อํานาจ 
๑๔ 

 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 

๑๖ 

       การสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดหรือ   
ผูไดรับคัดเลือกเขารับราชการเปนลูกจางประจํา    
รวมทั้งการสั่งบรรจุและแตงตั้งผูที่ออกจากราชการ 
ไปแลวกลับเขารับราชการเปนลูกจางประจําในสังกัด  
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
 
       การดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคล   
เพื่อบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางประจํา  ในสังกัด 
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
 
       รับรองประวัติการทํางานและเวลาทวีคูณของ
ลูกจางประจําในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงานที่ปฏบัติราชการอยูในจังหวัด  ซึ่งไดปฏิบัติ 
หนาที่ราชการอยูในเขตที่ไดมีการประกาศใช  
กฎอัยการศึก 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา  
ของสวนราชการพ.ศ.๒๕๓๗  ขอ ๑๓  และ  ๒๐ 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา   
ของสวนราชการพ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๑๓ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
พ.ศ.๒๕๑๙  ขอ  ๑๗ 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งบรรจุและแตงตั้งผูสอบ  
คัดเลือกได  หรือผูไดรับคัดเลือกเขารับราชการเปนลูกจางประจํา
รวมทั้งการสั่งบรรจุและแตงตั้งผูที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขา
รับราชการเปนลูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจังหวัด  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนลูกจางประจํา  ในสังกัดสํานักงาน 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดรับรองประวัติการทํางานและ
ทวีคูณของลูกจางประจํา  ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ 
ราชการอยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 

เมื่อดาํเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราว)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๖๔๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผลการใช

อาํนาจ 
๑ 
 
 
 
 
๒ 

       การจาง  การเลิกจาง  การอนุญาตใหลูกจาง   
ชั่วคราวลาอกจากราชการและการสั่งลงโทษ   
ทางวินัยลูกจางชั่วคราว  ในสังกัดสํานักงาน  
 สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
 
        การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง   
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และพิจารณา  
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่แกลูกจางชั่วคราว   
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
-  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  ๐๕๒๗.๖/ว  ๓๑   
ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๒  เรื่อง  หลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๑๓๘  (๗) 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการจาง   
การเลิกจาง  การอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ  
และการสั่งลงโทษทางวินัยลูกจางชั่วคราว  โดยใหเปนไปตาม  
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตั้งคณะกรรมการ  
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของจาหนาที่และพิจารณา  
วินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่แกลูกจางชั่วคราว  ในสังกัดกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนัน้  ๆ 
โดยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ 
เจาหนาที่   พ.ศ.๒๕๓๙  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
หลักเกณฑ  การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ.๒๕๓๙ 
 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  775/2541 

 เรื่อง  มอบหมายอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน   พ.ศ.  2541 
_________________ 

  
 เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย    
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  อํานวยความสะดวกใหแกนายจางและลูกจาง 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา  9  มาตรา  40  มาตรา  47  มาตรา  105  มาตรา  108  มาตรา  142  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงมอบหมายอํานาจ
หนาที่  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1  ใหขาราชการมีอํานาจรับเงินประกัน  คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา  
ในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ พรอมดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มจากนายจางเพื่อชําระแกลูกจางตามมาตรา  9   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ดังนี้ 
 (1) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
 (2) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานคุมครอง 
แรงงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแรงงานสัมพันธ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยในการทํางาน  ผูตรวจ
ราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ผูอํานวยการกองคุมครองแรงงาน ผูอํานวยการกองแรงงานหญิง  
และเด็ก ผูอํานวยการกองนิติการ และขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ8ขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานอยูในราชการ  
สวนกลาง  สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
 (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ   กองคุมครองแรงงาน   
กองแรงงานหญิงและเด็ก  และกองนิติการ  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการ     
และคุมครองแรงงานเขตพื้นที่ ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่ของตนรวมตลอดถึงกรณีที่มีคําส่ังการใหอยูในขอบเขต
อํานาจปฏิบัติการของคนดวย 
 (5) ผูวาราชการจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 (6) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  และขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป  
ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่ของตนรวม     
ตลอดถึงกรณีที่มีคําส่ังการใหอยูในขอบเขตอํานาจปฏิบตัิการของตนดวย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ขอ  2  ใหขาราชการมีอํานาจสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางานหรือลดชั่วโมงทํางานของลูกจาง  
ซึ่งเปนหญิงมาตรา  40  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ดังนี้ 
  (1) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (2) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานคุมครอง
แรงงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแรงงานสัมพันธ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยในการทํางาน   
ผูตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ผูอํานวยการกองแรงงานหญิงและเด็ก  และผูอํานวยการ   
กองคุมครองแรงงานใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  7  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติ  ณ  กองแรงงานหญิงและ   
เด็กและกองคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  6  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงานเขตพื้นที่  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 

 (5) ผูวาราชการจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 (6) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  และขาราชกาพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  6  ขึ้นไป    

ซึ่งปฏิบัติงาน ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 ขอที่  3  ใหขาราชการมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน

ระหวางเวลา  22.00 น.  ถึงเวลา  06.00 น.  ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541   
ดังนี้ 

 (1) รองอธิบดีกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
 (2) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานคุมครอง

แรงงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแรงงานสัมพันธ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัยในการทํางาน  ผูตรวจ
ราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ผูอํานวยการกองแรงงานหญิงและเด็ก  และผูอํานวยการ   
กองคุมครองแรงงานใหมีอํานาจในทุกที่ทั่วราชอาณาจักร 

 (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  7  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  กองแรงงานหญิงและ
เด็ก  และกองคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  6 ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการ    
และคุมครองแรงงานเขตพื้นที่  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่ของตน 

 (5) ผูวาราชการจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

(6) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  และขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  6  ขึ้นไป
ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 

ขอที่  4  ใหขาราชการมีอํานาจอนุมัติในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานสั่งในนายจางหยุดการใช
เครื่องจักรหรืออุปกรณตามมาตรา  105  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ดังนี้ 

(1) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
(2) ผูวาราชการจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
ขอ  5  ใหขาราชการมีอํานาจรับสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา  108  วรรคสอง

และมาตรา  110  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ดังนี้ 
(1)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติ  ณ  สํานักงานสวัสดิการและ 

คุมครองแรงงานเขตพื้นที่ของตน 
(2)  ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  3  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการ 

และคุมครองแรงงานจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
  ขอ  6  ใหขาราชการมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ขัดตอกฎหมาย

ตามมาตรา  108  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ดังนี้ 
  (1) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
  (2) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนงาน  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานคุมครอง 

แรงงาน  ผูตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  และผูอํานวยการกองคุมครองแรงงาน  ใหมี
อํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

  (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  7  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  กองคุมครองแรงงาน   
ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  7  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการ   
และคุมครองแรงงานเขตพื้นที่  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 

  (5) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  7  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงาน  ณ  สํานักงานสวัสดิการ   
และคุมครองแรงงานจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 

  ขอ  7  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางหรือสถานที่ทํางานของ 
ลูกจางตามมาตรา 142 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหขาราชการดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจ  
จัดใหแพทย  นักสังคมสงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญ    ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานที่ดังนี้ 

  (1) รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  8  ขึ้นไป  ซึ่งปฏิบัติงานอยูในราชการสวนกลาง    
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ใหมีอํานาจในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 

(3) ผูวาราชการจังหวัดใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 (4) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ใหมีอํานาจในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.  2541 
 

(ลงชื่อ)          นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์กุลวงศ 
(นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์กุลวงศ) 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  ๑๒๓๐/๒๕๔๘ 

เรื่อง    การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
_____________________ 

 
 ตามคําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๖๔๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม    
พ .ศ .   ๒๕๔๖   มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ   ลูกจาประจํา   ลูกจาชั่วคราว  
ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการนั้น  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕๔๗  อนุมัติ         
เรื่องการชวยเหลือลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวในระบบราชการ  โดยใหบรรจุแตงตั้งลูกจางชั่วคราว   
ในราชการฝายบริหารที่ปฏิบัติงานตอเนื่องลักษณะประจําซ้ําตัวบุคคลมาเปนเวลาไมนอยกวา ๕ ปติดตอกัน    
เปนพนักงานราชการ และใหมีสิทธิ หนาที่ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.  
๒๕๔๗  จึงสมควรมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับพนักงานราชการใหกับ         
 ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๗(๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน           
พ.ศ. ๒๕๓๔  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

๑ .  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   
ให ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร )ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ดังรายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 

๒.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๑  
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 

๓.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   ใหถือวาอธิบดีกรมสวัสดิการและ          
คุมครองแรงงานไดใหความเห็นชอบตามความในมาตรา ๓๙ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                                       ส่ัง  ณ  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

(ลงชื่อ)       นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ 
                                                (นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ) 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน



 
บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ)  ใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๒๓๐/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงาน  
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
ลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ 
 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘ (๗) 

-   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการในสังกัดกรม 
สวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด  
นั้น ๆ   โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว   
ในขอ  ๑๐  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงาน  
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการบริหาร  
พนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการ  
สรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา  
จางของพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดลงนามในสัญญาจาง  
พนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งเปนสัญญาจางไมเกิน
คราวละ ๔ ป  หรือตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและ  
สิ้นสุดไว  โดยอาจมีการตอสัญญาจางไดตามความเหมาะสม  
และความจําเปน  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  
กําหนดไวในขอ ๑๑ แหงระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี วาดวย  
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการ  
บริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข  
การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา  
จางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 



 
- ๒ - 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๓. 
 
 
 
 
 
 
๔ 

การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล  
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
การพิจารณาอนญุาตลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอด  
บุตร ลาพักผอน และลาเขารับราชการทหารในการ  
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร  เขารับการ  
ระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมาย  
วาดวยการรับราชการทหารของพนักงานราชการ 
 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
 
 
 
 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ  
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ   
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ   
อยูในจังหวัดนั้น ๆ  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ   
ที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   
ราชการ ลงวันที่  ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตลาปวย 
ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอน และลาเขารับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร  เขารับ  
การระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมาย   
วาดวยการรับราชการทหารของพนักงานราชการในสังกัด   
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูใน  
จังหวัดนั้น ๆ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  
กาํหนดไวในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ   
(ฉบับที่๓) ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
ทุกวันที่ ๑ เมษายน และ ๑ 
ตุลาคม ของแตละป 
 
 

 
 
 
 



 
- ๓ -  

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๕. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. 

การอนุมัติใหพนักงานราชการไดรับคาตอบแทน  
ระหวางลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร และ   
สิทธิประโยชนอื่น ๆ ไดแก คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยประชุม คาใชจายในการฝกอบรม และคา   
ตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด 
 
 
 
 
 
การพิจารณาอนุมัติใหพนักงานราชการเดินทาง 
ไปราชการในราชอาณาจกัร 

-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหพนักงานราชการ 
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ   
อยูในจังหวัดนั้นๆไดรับคาตอบแทนระหวางลาปวย ลากิจ-  
สวนตัว ลาคลอดบุตร และสิทธิประโยชนอื่น ๆ ไดแก    
คาตบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการ  
เดินทางไปราชการคาเบี้ยประชุม คาใชจายในการฝกอบรม   
และคาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด   โดย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน  
และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่   
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติให   
พนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครอง     
แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้นๆเดินทางไป   
ราชการในราชอาณาจักร  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ  
วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย  
การอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของ   
ทางการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และประกาศกรมสวัสดิการและ   
คุมครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับ
พนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกวันที่ ๑ เมษายน และ๑ 
ตุลาคม ของแตละป 

 



 
- ๔ - 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๗ 
 
 
 
 
 
 
๘ 

การเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย  และการสั่ง
ลงโทษพนักงานราชการทุกสถานโทษ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้น  
คาตอบแทนพนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้น ๆ  โดย   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาตอบแทน 
ประจําป  ที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการบริหาร  
พนักงานราชการ  เรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัย  และสั่งลงโทษวินัยพนักงานราชการในสังกัด  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏบิัติราชการอยูใน  
จังหวัดนั้น  ๆ   ทุกสถานโทษ  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ    
และวิธีการที่กําหนดไวในหมวด  ๔  วินัย  และการรักษาวินัย
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ    
พ.ศ.๒๕๔๗  และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง   
แรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน  
ราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 



 
- ๕ - 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดของเจาหนาที่และพิจารณาวินจิฉัยสั่งการ  
ตามอํานาจหนาที่แกพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
การหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับ  
จากการปฏิบัติงาน  เมื่อพนจากการเปนพนักงานราชการ  
ที่กอใหเกิดความเสียหายในระหวางที่เปนพนักงาน  
ราชการ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘  (๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ  
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิดของเจาหนาที่และ  
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามอํานาจหนาที่แกพนักงานราชการ  
ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ปฏิบัติราชการ  
อยูในจังหวัดนั้นๆโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ  
เจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด  
ของเจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหักคาตอบแทนหรือเงิน  
อื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากการปฏิบัติงาน  เมื่อพนจากการ
เปนพนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงานที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้นๆที่กอใหเกิดความ  
เสียหายแกกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในระหวางที่   
เปนพนักงานราชการไวเพื่อชําระคาเสียหาย  โดยใหเปนไป   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๓๒ แหงระเบียบ   
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 



 
- ๖ - 

ลําดับ
ที่ 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจกฎหมาย ระเบียบ   

ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. 

การบอกเลิกสัญญาจางพนักงานราชการกอนครบ  
กําหนดตามสัญญาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาและอนุญาตใหพนักงานราชการลาออก  
จากราชการ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบอกเลิกสัญญาจาง  
พนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้นๆ  กอนครบกําหนดตาม  
สัญญาจางไดโดยมิตองบอกกลาวลวงหนาและไมเปนเหตุให  
พนักงานราชการเรียกรองคาตอบแทนการเลิกจางแรงงานได  เวนแต 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะไดกําหนดใหกรณีใด  
 ไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว  โดย 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ  ๓๐   
แหงระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ.๒๕๔๗ 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตให  
พนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้นๆลาออกจากราชการ  โดย  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ  ๒๙   
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ.๒๕๔๗  และขอ  ๕  แหงประกาศกรมสวัสดิการและ 
คุมครองแรงงาน  เรื่อง  หลักเกณฑและขอปฏิบัติเกี่ยวกับ   
พนักงานราชการในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 

เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  ๕๗๐/๒๕๔๗ 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏบัิติราชการแทน 
 

________________________ 
 เพื่อใหการบริหารงานการเงิน การคลัง และการพัสดุของศูนยความปลอดภัยในการ
ทํางานพื้นที่  ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ซึ่งเปนราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาคเปนไป
อยางรวดเร็ว และ     มีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๒  และมาตรา ๓๘(๗)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบ  บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน                    (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ ๙  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๔ ขอ ๕   และขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณใน
ระดับจังหวัด  พ.ศ.๒๕๒๔  ขอ ๕  และขอ ๑๔  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ.๒๕๔๖ อธิบดีกรมสวัสดิการ  และคุมครองแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ๑.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่ ๑๔๐๗/๒๕๔๖  ลงวันที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนบรรดาคําส่ังอื่นใด
ซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ๒.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสระบุรี  ชลบุรี  ราชบุรี  นครราชสีมา  
สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  ปทุมธานี  ระยอง  ลําปาง  ลําพูน  และสงขลา  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในราชการของศูนยความปลอดภัยในการทํางานที่ตั้งอยูในจังหวัด
ดังกลาว  ดังนี้ 
  (๑)   การอนุญาต   อนุ มัติในเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ   ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และแกไขเพิ่มเติม 
  (๒)  การอนุมัติจายและยืมเงินทุกประเภท (เวนแตเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจาง
ชั่วคราว คาเชาบาน  และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับงบกลาง)  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  
ตามระเบียบ     การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๐  และที่แกไขเพิ่มเติม 
  (๓)  การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของขาราชการที่ยื่นเรื่อง
ขอรับ     คาเชาบาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ.
๒๕๓๐ 

 
 

/(๔)  การจัดทําบัญชี........ 
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  (๔)  การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง  การจัดทํา

งบเดือนตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง  พ.ศ.๒๕๒๐  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 (๕)  การอนุมัติใหเจาหนาที่อยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ
กระทรวง  การคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๖ 

  (๖)  การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 (๗)  การอนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจายตางๆ  ไดตามหนังสือเวียนกระทรวง   
การคลังทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
 (๘)  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใช
อํานาจ  ตามขอ  ๒  ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๓.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด  เห็นสมควรมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ   
ประจําจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด  ก็ใหถือวาผูมอบอํานาจชั้นตนได  
ใหความเห็นชอบ 
 

  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่   ๑๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)    นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ 

         (นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ) 
    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 
 



 
 

บัญชีมอบอํานาจ ใหแกผูวาราชการจังหวัด 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่    ๕๗๐   /     ๒๕๔๗        ลงวันที่        ๑๙        ตุลาคม        ๒๕๔๗  

 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๒. (๑) การอนุญาต  อนุมัติ ในเรื่องเกี่ยว 
กับการพัสดุ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย   
การพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และแกไข   
เพิ่มเติม 

เปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว        
ทุกสิ้นป 

๒. (๒) การอนุมัติจายและยืมเงิน   
ทุกประเภท(เวนแตเงินเดือน  คาจางประจํา  
คาจางชั่วคราว  คาเชาบาน และสวัสดิการ
เกี่ยวกับงบกลาง) การรับเงิน  การเก็บ   
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํา   
เงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.   
๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 

เปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน         
และการนําเงนิสงคลังของสวนราชการ 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว         
ทุกสิ้นป 

๒.(๓) การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ         
ตรวจสอบขอเท็จจริง  ของขาราชการที่  
ยื่นเรื่องขอรับคาเชาบาน 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
 การเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ         
พ.ศ.๒๕๓๐ 

เปนไปตามระเบียบวาดวยการเบิกจาย       
เงินคาเชาบานขาราชการ  

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว       
ทุกสิ้นป 

๒.(๔) การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน      
ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง  จัดทํางบเดือน   
ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 

ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง    
พ.ศ.๒๕๒๐  และที่แกไขเพิ่มเติม 

เปนไปตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง   
และระเบียบการเบิกจายเงิน 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว       
ทุกสิ้นป 
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บัญชีมอบอํานาจ ใหแกผูวาราชการจังหวัด 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่    ๕๗๐   /     ๒๕๔๗        ลงวันที่        ๑๙        ตุลาคม        ๒๕๔๗  

 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๒. (๕) การอนุมัติ เจาหนาที่อยูปฏิบัติงาน       
นอกเวลาราชการ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
การจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๓๖ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง           
วาดวยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว             
ทุกสิ้นป 

๒. (๖) การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายก  
รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวย 
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแกไข           
เพิ่มเติม 

เปนไปตามระเบียบสํานักนายก   
รัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว             
ทุกสิ้นป 

๒. (๗)  การอนุมัติดําเนินการและการเบิกคา      
ใชจายตางๆ  ไดตามหนังสือเวียนกระทรวง       
การคลังทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจหัวหนา    
สวนราชการเจาของงบประมาณ 

มาตรา  ๓๘(๗)  แหง พ.ร.บ.ระเบียบ             
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 

เปนไปตาม   พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร              
ราชการแผนดิน 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว             
ทุกสิ้นป 
           ทั้งนี้การรายงานการใชอํานาจ       
ในภาพรวมทั้งหมดใหสรุปรายงาน        
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน        
ทุกสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน) 

 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  ๑๖๒๔/๒๕๔๘ 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบรหิารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
 เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง   
และการพัสดุ  ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

๑. ยกเลิกคําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่  ๑๖๔๘/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุใหผูวาราชการจังหวัด  
แบบบูรณาการ 

๒. บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังที่ใชอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลบังคับ  และไดมีการกําหนดไว 
ในคําส่ังนี้แลวใหใชความในคําส่ังนี้แทน 

๓. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง 
แรงงานในราชการของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ดังนี้ 
  (๑) การจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะส้ินเปลือง   
คาใชจายมาก  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  สวนที่  ๓  การจําหนายขอ ๑๕๗  
  (๒) การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง         
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  (๓) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   
ในงบลงทุน  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย  ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  
ดังนี้ 
   (ก )   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ   ที่ดิน   และ 
ส่ิงกอสรางในงบลงทุนตามขอ  ๑๘ 
  (ข)  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามขอ ๒๔ ขอ  ๒๕   
และขอ ๒๖ 
  (๔) การอนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจายตางๆ ไดตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง       
ทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 

 
 

/๔.  หลักเกณฑ............ 
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  ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ ๓   
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
  ๕.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด  เห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจํา 
จังหวัดในสังกัดกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ก็ใหถือวาผูมอบอํานาจชั้นตนไดใหความเห็นชอบตามความ 
ในมาตรา ๓๙  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
      (ลงชื่อ) นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

                                   (นายผดุงศักดิ์  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา) 
                                                        อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 
 
 



 
บัญชีมอบอํานาจ ใหแกผูวาราชการจังหวัด 

แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๖๒๔/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติ 
ราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจ 
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผลการใชอํานาจ 

๑. การจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปน 
หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลือง  
คาใชจาย 

 
๒. การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค   

ใหทางราชการ 
 
 
๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ   

ในการจัดหาครุภัณฑ     ที่ดินและ       
สิ่งกอสรางในงบลงทุน  และการโอน  
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ   
รายจาย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย               
การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  สวนที่ ๓   
 การจําหนายขอ ๑๕๗ 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ              
รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให   
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๖ 

เปนไปตามขอระเบียบสํานักนายก                        
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕             
และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบกระทรวง                
การคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสิน         
ที่มีผูบริจาคใหทางราชการ 
 
เปนไปตามขอระเบียบวาดวยการ   
บริหารราชการแผนดิน 

รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว                 
ทุกสิ้นป 
  
 
รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว               
ทุกสิ้นป 
 
 
รายงานสรุปการใชอํานาจดังกลาว                  
ทุกสิ้นป 
 

 
 
 



 
บัญชีมอบอํานาจ ใหแกผูวาราชการจังหวัด 

แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๖๒๔/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจ 
ของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๓.๑.  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด   
รายการในการจัดหาครุภัณฑที่ดิน  
และสิ่งกอสรางในงบลงทุน 

 
๓.๒. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลง          
         รายการงบประมาณรายจาย 
 
 
๔. อนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจาย   

ตางๆ ไดตามหนังสือเวียนกระทรวง  
การคลังทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจ  
ของหัวหนาสวนราชการเจาของ 

     งบประมาณ 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ                
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๑๘ 
 
 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ                 
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๔ ขอ ๒๕  และ   
ขอ ๒๖ 
 
มาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติ             
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.               
๒๕๓๔ 

เปนไปตามขอระเบียบวาดวยการ   
บริหารงบประมาณ 
 
 
ใหเปนไปตามขอระเบียบวาดวยการ             
บริหารงบประมาณ 
 
 
ใหเปนไปตามหนังสือเวียน                
กระทรวงการคลัง 

รายงานการใชอํานาจดังกลาวให               
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน             
ทราบทุกครั้ง 
  
รายงานการใชอํานาจดังกลาวให               
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน            
ทราบทุกครั้ง 
 
รายงานการใชอํานาจดังกลาวให             
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน          
ทราบทุก  6 เดือน 
           ทั้งนี้  การรายงานการใชอาํนาจ 
ในภาพรวมทั้งหมดใหสรุปรายงาน  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน    
ทุกสิ้นปงบประมาณ (๓๐ กันยายน) ดวย 

 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  ๑๐๙๔/๒๕๔๘ 

เรื่อง แตงตั้งบุคคลเปนผูมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดี   
       อาญาและการเปรียบเทียบผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ 

________________________ 
 
 
 เพื่อใหการพิจารณาดําเนินคดีอาญาผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพและไมเปนที่เสียหายแกงานราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่๕)   พ.ศ.
๒๕๔๕ ประกอบขอ ๗  วรรคหก  แหงระเบียบกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานวาดวยการดําเนินคดี อาญาและ
การ เปรียบเทียบผู กระทํ าความผิดตามกฎหมายว าด วยการคุ มครองแรงงาน  พ .ศ .๒๕๔๗  อธิบดี 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนผูบังคับบัญชา  มีอํานาจหนาที่พิจารณาให
ความเห็นวาควรดําเนินคดีหรือไมควรดําเนินคดีผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 ๑. ผูอํานวยการสํานักคุมครองแรงงาน  ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัยและผูอํานวยการ กอง
สวัสดิการแรงงาน  สําหรับสํานวนคดีที่เสนอโดยพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ 
 ๒.  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  สําหรับสํานวนคดีที่เสนอโดย
พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง   ณ  วันที่  ๑๑   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)    นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ 

         (นายสุรินทร  จิรวิศิษฎ) 
                            อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ที่  1450/2537 

เรื่อง   มอบหมายอํานาจหนาที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง 
การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง 

________________________ 
 
 

 โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบ   
การเพื่ อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง   ลงวันที่   21  พฤศจิกายน   2534  ขอ   36    
กําหนดใหนายจางจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ในกรณีที่  นายจาง
จั ด ให มี ก า รฝ กซ อมดั บ เพ ลิ งหรื อฝ กซ อมหนี ไฟ เอ ง   ให ส ง แผนและรายละ เอี ยด เกี่ ย วกั บกา ร             
ฝกซอมตออธิบดีเพื่อใหความเห็นชอบกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน  อาศัยอํานาจตาม      ความ
ในมาตรา  3 8  ( 7 )   แห งพระ ราชบัญญัติ  ระ เบี ยบบริ หา ร ราชการแผ นดิ น  พ .ศ . 2 5 3 4   อธิบดี   
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงมอบหมายให 
 1.  ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
 2.  ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย 
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกซอมดับเพลิงหรือฝกซอมหนีไฟ            ของ
นายจางที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนได 

 
    ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                 ส่ัง  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.2537 
 
 
               (ลงชื่อ)  นายรังสฤษฎ   จันทรัตน 

                     (นายรังสฤษฎ   จันทรัตน) 
                    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังสํานักงานประกันสังคม 
ที่  ๑๕๙๙/๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
________________________ 

 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด  (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป  
และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบแนวทางการมอบอํานาจดานการบริหารงาน  
บุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เพื่อในการบริหารงานแบบบูรณาการ   
ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.ที่  นร  ๑๐๐๙.๕/๑๐๘๐  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจ  
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  และหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  ๐๔๑๕/ว  ๙๑  ลงวันที่  ๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดนั้น 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา  ๓๘  (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  เลขาธิการการประกันสังคมจึงมีคําส่ัง  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  ยกเลิกคําส่ังสํานักงานประกันสังคม  ดังนี้ 
  ๑.๑  คําส่ังที่  ๕๓๕/๒๕๓๗  ลงวันที่  ๑  สิหคม  ๒๕๓๗  เรื่อง  มอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการเกี่ยวกับลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว 
  ๑.๒  คําส่ังที่  ๘๙๘/๒๕๓๗  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๓๗  เรื่อง  มอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัด 
  ๑.๓  คําส่ังที่  ๐๒๒/๒๕๔๐  ลงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๔๐  เรื่อง  มอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
  ๑.๔  คําส่ังที่  ๑๑๕๓/๒๕๔๔  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๔  เรื่อง  มอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัด  ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณการเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขาราชการ 

 
 
 

/๑.๕ คําส่ัง... 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
 

 ๑.๕  คําส่ังที่  ๑๐๓๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ลูกจางประจํา 
 ๒.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลบังคับใช และไดมีกําหนดไว  ใน
คําส่ังนี้แลว  ใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 ๓.  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานประกันสังคมใหผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ดังมี
รายละเอียดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๔.  หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓  ให
เปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดแนบทายคําส่ังนี้ 
 ๕.  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดในสํานักงานประกันสังคม  ใหถือวาเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมไดให          ความ
เห็นชอบตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.  
๒๕๓๔   

 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันที่   ๒๔  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
   (ลงชื่อ)  นายไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์ 

(นายไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์) 
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

(จํานวน ๑๒ หนา) 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอาํนาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
การแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการ 
๑.๑ กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค 
      การแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการระดับ  ๘  ภายในจังหวัด   
ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และ  
เสนอความเห็นตอเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม   
ในการยายหรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
๑.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหาสวนกลาง 
        ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอหัวหนา   
สวนราชการในการแตงตั้ง(ยาย)หรือยายขาราชการ 
พลเรือน  ในราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงาน 
ในจังหวัด 
 

 
 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  
มาตรา  ๓๘  (๗) 
 
 
 
 
 
 

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล 
การแตงตั้งยายขาราชการ 
๑.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจในการสั่งแตงตั้ง (ยาย) 
ขาราชการระดับ  ๘  ภายในจังหวัด  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัด 
๒. การยายดังกลวตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ กําหนด 
๓. ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม   
ในการแตงตั้ง(ยาย)  หรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และ   
ขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด   
โดยพิจารณาจากเหตุผล  ความเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการบริหารงาน   
ของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
 
 

 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 
 

 

หนาที่  1 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ 
๒.๑กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค 
      ๒.๑.๑  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้น 

เงินเดือนขาราชการในราชการบริหาร   
สวนภูมิภาคตั้งแตระดับ  ๘  ลงมา 

      ๒.๑.๒ ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําสั่ง 
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการระดับ  ๗  ลงมา 

-  มติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

-  กฎ  ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  พ.ศ.๒๕๔๔ 

-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การเบิกจายเงินคอตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจํา   
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง  
ของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.๒๕๔๔ 

-  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ 

-  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่    
๑๘  สิงหาคม  ๒๕๓๕ 

การเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ 
๑.  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  
ปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในจังหวัด  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
พ.ศ.๒๕๔๔  และตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การปฏิบัติงนของขาราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร   
๐๗๐๘.๑/ว  ๕  ลงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๔๔ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครั้งที่  ๑  (๑  เมษายน) 
(๑) ใหนํายอดจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติราชการจริงในสังกัด  ณ  วันที่   

๑  มีนาคม  ที่สํานักงานประกันสังคมแจง  มาคํานวณโควตารอยละ  ๑๕   
เพื่อพิจารณาเลื่อนขนเงินเดือนครั้งที่๑ (๑  เมษายน) 

(๒) ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและ 
ผลสัมฤทธิ์ดีเดน  เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงาน   
และผลสัมฤทธิ์ดี  และไมเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูที่ไมอยู    
ในหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

(๓) ในกรณีที่ผูมีผลงาน  และผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือน   
เต็มขั้นก็ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ  รอยละ  ๒  หรือรอยละ  ๔     
ของเงินดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 

 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 

หนาที่  2 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม) 
    (๑)  ใหนํายอดอัตราเงินเดือนของขาราชการที่ปฏิบัติราชการจริงในสังกัด     

ณ  วันที่  ๑ กันยายน  ที่สํานักงานประกันสังคมแจง  มาคํานวณวงเงิน  
เลื่อนขั้นรอยละ  ๖  เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม) 

    (๒)  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ณ  วันที่  ๑  เมษายน   
มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนในขอ  (๑) 

    (๓)  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงินที่เหลือจากการ    
เลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งแรกในขอ  (๒) 

    (๔)  ในกรณีที่ผูมีผลงาน  และผลสัมฤทธิ์หรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้น  
ก็ใหไดรับงินคาตอบแทนพิเศษรอยละ  ๒  หรือรอยละ  ๔    
ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 

๒. ใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการตั้งแต 
ระดับ  ๗  ลงมา 

๓. ใหแจงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   
ระดับ  ๘  ใหกับสํานักงานประกันสังคมเพื่อออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

 

หนาที่  3 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ 
หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 

การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 ๒.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
        ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นเพื่อประกอบ  
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการในราชการ
บริหารสวนกลาง  ซึ่งทํางานประจําในภูมิภาค 
๒.๓  กรณีเกษียณอายุราชการ 
         การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการที่ครบเกษียณอายุ  
ในวันที่  ๓๐  กันยายน  เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญของขาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา ๓๘(๗) 
-  กฎ  ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  พ.ศ.๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 

๑.  ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น  
 เงินเดือนของขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ซึ่งทํางานประจํา   
ในภูมิภาค  ผูซึ่งมีผลปฏิบัติราชการหรือพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ   
อันควรแจงใหสํานักงาประกันสังคมทราบ 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการที่ครบ 
เกษียณอายุ  ในวันที่  ๓๐  กันยายน  เพื่อประโยชนในการคํานวนบําเหน็จบํานาญ  
ขาราชการโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.วาดวย   
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  พ.ศ.๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 

หนาที่  4 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๓ วินัย 
๓.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
       ๓.๑.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการระดับ  ๗   
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดและ 
ขาราชการระดับ  ๘  ขั้นไปในการบริหารสวนภูมิภาค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๒  และมาตรา  ๑๐๔ 
 
      ๓.๑.๒  การสั่งลงโทษขาราชการตามมติ  อ.ก.พ.กรม  
และ  อ.ก.พ.กระทรวง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

วินัย 
๓.๑  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
อยางรายแรง  ขาราชการระดับ  ๗  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   
และขาราชการระดับ  ๘  ขึ้นไปในราชการบริหารสวนภูมิภาคตามมาตรา  ๑๐๒   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  และนําเรื่องเสนอ    
อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณีพิจารณาตามมาตรา  ๑๐๔  แหง   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม  และ   
อ.ก.พ.กระทรวง   พิจารณาตาม  ๓.๑.๑  เมื่อ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  
พิจารณามีมติตามมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.๒๕๓๕  เปนประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่ง   
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 
 

 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

 

หนาที่  5 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 ๓.๑.๓ การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว  
กอนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๗ 
 
๓.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 

๓.๒.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  ขาราชการพลเรือน 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัติราชการ 
ประจําในจังหวัดนั้นๆ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๒     
และมาตรา  ๑๐๔ 

๓.๒.๒  การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ  
ไวกอน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน    
พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๗ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 

  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก   
ราชการไวกอนสําหรับขาราชการ  ระดับ๗  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจํา  
จังหวัดและขาราชการรดับ  ๘  ขึ้นไป  ในราชการบริหารสวนภูมิภาคตาม  
มาตรา  ๑๐๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
๓.๒  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
อยางรายแรง  ขาราชการทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัติ  
ราชการประจําในจังหวัดนั้นๆตามมาตรา  ๑๐๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน  พ..๒๕๓๕  และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.  
กระทรวงแลวแตกรณี  พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ   
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕   
    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร   
สวนกลางที่ปฏิบตัิราชการประจําในจังหวัด  ตามมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 
  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก   
ราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร  
สวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัด  ตามมาตรา ๑๐๗แหงพระราชบัญญัติ  
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

หนาที่  6 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 ๓.๒.๓  การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
ขาราชการพลเรือนในราชการบริหารสวนกลาง  ที่ 
ปฏิบัติราชการประจําจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๒ 

๓.๒.๔  การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําใน 
จังหวัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๑๐๓   และมาตรา  ๑๐๙ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
หรือสั่งการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนทุกระดับ  
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวดั   
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ 
(๑)  เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวงแลวแตกรณี  ตาม ๓.๒.๑ และ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา  
มีมติตามมาตรา  ๑๐๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  
เปนประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏิบัติให 
เปนไปตามนั้น 
(๒)  เมื่อผูวาราชการจังหวัด  ผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
หรือสั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง  ขาราชการพลเรือนทุกระดับ  
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด ตามมาตรา ๑๐๒  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  ตาม  ๓.๒.๓  และ  
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว  ให  ผูวาราชการจังหวัด 
ผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษ  ในความผิดวินัยอยางไม
รายแรงนั้นตามมาตรา  ๑๐๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๓๕  ได 

 

หนาที่  7 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๔ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
  ๔.๑  การสรรหาบุคคลในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒  การคัดเลือกวุฒิที่  ก.พ.กําหนด 

-  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒   
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 
-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  
มาตรา  ๓๘(๗) 

๔.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
๑.  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ   

ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม  
ประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่    
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใชวิธีการคัดเลือก   
บรรจุบุคคลเขารับราชการ  ตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
๑)   ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถึงความจําเปนพิเศษ 
๒)   ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ดําเนินการ 
๓)   ผูที่ไดรับการคัดเลือก  ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตองอยู   

ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นไมนอยกวา  ๒  ป  โดยหามยาย 
ไปจังหวัดอื่น  เวนแตลาออกจากราชการ 

  ๔)ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่ 
เขารับราชการตามที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด 

๒.  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษา  
ในวุฒิที่  ก.พ.กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และ 
ดํารงตําแหนงตางๆ  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว  ๑๑  
ลงวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๕  โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆของผูอื่น  
ความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน  ก.พ. 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่   8 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

๔.๓  การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค  ก.   
และภาค  ข  ของ  ก.พ. 
 
 
 
 
 
๔.๔  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดาํเนนิการ

ออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ   
ตามขอ  ๔.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รักษาราชการแทน 
   การแตงตั้งใหขาราชการในสังกัดสํานักงานประกันสังคม  
จังหวัด  ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ  ๖  เปนผูรักษา  
ราชการแทนประกันสังคมจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗) 

๓. ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูมีวุฒิปริญญาโท 
ซึ่งสอบผาน  ภาค  ก  และภาค  ข  ของ  ก.พ.  เขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆในระดับ  ๔  โดยใช   
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการตามขอ  ๒   
ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน  ก.พ.ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว๑   
ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๓๖  โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของ   
ผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน  ก.พ. 

๔. ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการตามระเบียบและวิธีการที่สํานักงาน  ก.พ.กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการ  ซึ่งดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดับ  ๖  เปนผูรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัด   
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประกันสังคมจังหวัด  หรือมีแตไมอาจ   
ปฏิบัติราชการได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  9 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๖ พนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
๖.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง  

ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการ  ในสังกัดสํานักงาน  
ประกันสังคมจังหวัด  ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัด   
และขาราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ 
 
 
 
 

๖.๒  การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ของขาราชการในสังกัดสํานักงานประกันสังคมจังหวัด   
ที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดและขาราชการสวนกลาง   
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  กฎ  ก.พ. ฉบับที่  ๒๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) 
 
 
 

 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการ   
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูไดรับ   
การบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  โดยให   
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.    
ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.๒๕๔๒)  ออกตามความพระราชบัญญัติ   
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๓๕  วาดวยการทดลอง   
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาวาผูไดรับการบรรจุแตงตั้ง 

เขารับราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามัญ  หรือผูที่เปนผูมีความเหมาะสม  
ที่จะไดรับราชการตอหรือไม  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ที่สํานักงาน  ก.พ.กําหนด 

 
 
 
 
 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

 

หนาที่  10 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
๘ 

อนุญาตสมัครสอบแขงขัน 
การอนุญาตใหขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ   

ในสังกัดงานประกันสังคมจังหวัด  และขาราชการ 
สวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ  สมัครสอบแขงขัน  
เขารับราชการสวนอื่น   
 
 
 
อนุญาตการลา 

การพิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว     
ลาคลอดบุตรและลาพักผอนของขาราชการในสังกัดราชการ  
บริหารสวนกลางของสํานักงานประกันสังคม  ที่ปฏิบัติงาน  
อยูในจังหวัดนั้น ๆ 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  หนังสือสํานักงาน  ก.พ.     
ที่  นร  ๐๗๐๘.๔/ว๑๕    
 ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๓๕ 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ   
พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ  ๘  แกไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕  แกไข   
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ  
ที่ประสงคสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนง 
ที่ขาราชการผูนั้นดํารงอยู  ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ขาราชการ   
ผูนั้นดํารงอยู 

 
 
 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการลาปวย ลากิจสวนตัว 
ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   
ของสํานักงานประกันสังคม  ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ    
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการที่กําหนดไวในระเบียบวาดวย   
การลาของขาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
ปละครั้ง  ภายใน  
วันที่  ๑๕  ตุลาคม 

 

หนาที่  11 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ขาราชการ)  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 

การอนุมัติใหไดรับเงินเดือนระหวางลา 
การอนุมัติใหจายเงินเดือนใหแกขาราชการ   

ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน ๖๐  วันทําการ  หลังจากที่   
ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลามาแลว  ๖๐ วันทําการ 
 
 
 
 
 
อนุมัติเดินทาง 
  การพิจารณาอนุมัติใหหัวหนาสวนราชการใน   
สังกัดราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานประกันสังคม 
ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในจังหวัดเดินทางไปราชการ   
ในราชอาณาจักร 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๘ แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๕ แกไข  
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการอนุมัติการเดินทางไป 
ราชการและการจัดประชุมของทาง  
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ ๑๑ 

 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหจายเงินเดือนใหขาราชการ 
ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วันทําการ  หลังจากที่ลาปวยโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลามาแลว ๖๐วันทําการ โดยใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา   
การจายเงินเดอืน  เงิน ป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงนิอื่น  ๆ ในลักษณะเดียวกัน   
พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
 
 
 
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติให   
หัวหนาสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางของ   
สํานักงานประกันสังคมที่ปฏิบัติราชการประจํา   
ในจังหวัดนั้นๆ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติการเดินทาง   
ไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 

 

 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ทุก  ๖  เดือน 

หนาที่  12 

ขาราชการ สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

( จํานวน  ๗  หนา) 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอาํนาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
๑.๑  กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
      ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางและ 
ออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในสวนภูมิภาค 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจาประจําของ  
สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔  ขอ  ๖ 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษ   
ของขาราชการและลกูจางประจํา   
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง  
ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.๒๕๔๔ 

การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
๑.  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  
ปฏิบัติงาน  และพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจําในจังหวัด  ตามระเบียบ  
กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔    
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา  
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  ๐๕๐๖.๖/ว  ๖๙  ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม๒๕๔๕ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที๑่  (๑  เมษายน) 
(๑)  ใหนํายอดจํานวนลูกจางประจําที่ปฏิบัติราชการจริงในสังกัด  ณ วันที่ ๑ มีนาคม   
ที่สํานักงานประกันสังคมแจง  มาคํานวณโควตารอยละ  ๑๕  เพื่อพิจารณา   
เลื่อนขนคาจางประจําครั้งที่๑ (๑  เมษายน) 

(๒)  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์  
ดีเดน  เลื่อนขั้นคาจางประจําครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี    
และไมใหเลื่อนขั้นคาจางประจําสําหรับผูที่ไมอยูในหลักเกณฑการพิจารณา  
เลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) 

  (๓)  ในกรณีที่ผูมีผลงาน  และผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น   
ก็ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ  รอยละ  ๒  หรือรอยละ  ๔  ของคาจาง  
ประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 

 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  1 

ลูกจางประจํา สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอาํนาจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒  กรณีเกษียณอายุราชการ 
  การสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณอายุ     
ในวันที่  ๓๐  กันยายน  เพื่อประโยชนในการคํานวณ  
บําเหน็จลูกจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของ
สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๔๔  ขอ  ๑๗ 

การพิจารณาเลื่อนขนเงินเดอืนครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม) 
    (๑)  ใหนํายอดอัตราเงินเดือนของขาราชการที่ปฏิบัติราชการจริงในสังกัด   
ณ  วันที่  ๑ กันยายน  ที่สํานักงานประกันสังคมแจง  มาคํานวนวงเงินเลื่อนขั้น
รอยละ  ๖  เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม) 
    (๒)  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ณ  วันที่  ๑  เมษายน    
มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนในขอ  (๑) 
    (๓)  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําภายในวงเงินที่เหลือจากการ 
เลื่อนขั้นคาจางประจําในครั้งแรกในขอ  (๒) 
    (๔)  ในกรณีที่ผูมีผลงาน และผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  
ก็ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ  รอยละ  ๒  หรือรอยละ  ๔  ของคาจาง 
แทนการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 
 
 
๒.  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําที่ครบ  
เกษียณอายุ  ในวนัที่  ๓๐  กันยายน  เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จลูกจาง  
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน  ขอ  ๑๗     
แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา     
พ.ศ.๒๕๔๔ 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  2 

ลูกจางประจํา สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอาํนาจ 

๒ อนุญาตการลา 
  ๒.๑  การพิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจสวนตัว   
ลาคลอดบุตรและลาพักผอนของลูกจางประจําในสังกัด   
ราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานประกันสังคม     
ที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้นๆ 
 
 
 
๒.๒  การพิจารณาหรืออนุญาตใหลูกจางประจําใน 
สังกัดสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  ลาอุปสมบทหรือลา  
ไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมือง  เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียบ 
๒.๓  การพิจารณาและอนุญาตใหลูกจางประจําลาออก 
จากราชการ 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
ลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๗ 
-  ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ.๒๕๓๕  ขอ  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 
-พระราชบญัญัติบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
ลูกจางประจําของสวนราชการ   
พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๘ 

 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการลาปวย  ลากิจ 
สวนตัว   ลาคลอดบุตร  และลาพักผอนของลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ของสํานักงานประกันสังคม  ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ   
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบวาดวย   
การลาของขาราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  ซึ่งนํามาใชโดยอนุโลม 
 
 
-  การมอบอํานาจใหเปนไปตามคําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
ที่  ๔๕/๒๕๓๗  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๓๗ 
 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตการลาออกของลูกจางประจํา  
และลงนามในคําสั่งอนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ 

 
ปละหนึ่งครั้ง   
(ภายใน ๑๕ 
ตุลาคม) 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลเสร็จ 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  3 

ลูกจางประจํา สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

การอนุมัติใหไดรับคาจางระหวางลา 
การอนุมัติใหจายคาจางใหแกลูกจางประจํา   

ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐  วันทําการ  หลังจากที่   
ลาปวยโดยไดรับคาจางระหวางลามาแลว  ๖๐  วันทําการ 
 
 
 
วินัย 
    ๔.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการลงโทษ  
ทางวินัยอยางรายแรงสําหรับลูกจางประจําในสังกัดราชการ  
สวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ    และ
ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย   
การจายคาจางลูกจางของสวนราชการ    
พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ    
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ขอ  ๕๐  และขอ  ๕๒ 
 

 
-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหจายคาจางใหลูกจางประจํา 
ที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  ๖๐  วันทําการหลังจากที่ลาปวย  โดยไดรับ
คาจางประจําระหวางลามาแลว  ๖๐  วันทําการ  โดยใหเปนไปตามระเบียบ  
วาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวดัแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ลูกจางประจํา  ที่ปฏิบัติหนาที่ราชการประจําจังหวัดนั้นๆ  โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวย
ลูกจางประจํา  ของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๐  และขอ  ๕๒ 

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

 

หนาที่  4 

ลูกจางประจํา สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอาํนาจ 

 ๔.๒  การสั่งพักราชการลูกจางประจํา  การสั่งให
ลูกจางประจําออกจากราชการไวกอนและการสั่งใหกลับ   
เขารับราชการกรณีที่มิไดกระทําผิดหรือกระทําผิด   
ไมถึงขั้นจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
 
 
 
 

๔.๓  การสั่งใหลูกจางประจําในสังกัดสํานักงาน 
ประกันสังคมจังหวัดออกจากราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
ลูกจางประจําของสวนราชการ   
พ.ศ๒๕๓๗  ขอ  ๕๕ 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  
ลูกจางประจําของสวนราชการ     
พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๖  ขอ ๕๐  ขอ  ๕๙ 
ขอ  ๖๐  ขอ  ๖๑  และขอ  ๖๓ 

-  กรณีลูกจางประจําถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง    จนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทํา 
โดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ  ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ  
สามารถสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผล  
 การพิจารณาได  ผลการสอบสวนพิจารณามิไดกระทําผิด  หรือกระทําผิด  
 ไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออกจะไมมีกรณีที่ 
จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ใหสั่งใหกลับเขารับราชการตาม  
เดิม ขอ  ๕๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ   
พ.ศ.๒๕๓๗ 

-  เมื่อลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
ตามขอ  ๕๙  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ    
พ.ศ.๒๕๓๗  ผูวาราชการจังหวัดผูรับมอบอํานาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ   
เมื่อลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ํา   
เสมอหรือขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖  (๑)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๙)  หรือ  (๑๐)  หรือเมื่อ  
ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการ    
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ   
ไดตามขอ  ๖๐  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของ   

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  5 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล
การใชอาํนาจ 

   สวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งให   
ลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการได 

-  เมื่อลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน    
ความสามารถอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน  บกพรองในหนาที่ราชการ   
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามขอ  ๖๑  
แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ    
พ.ศ.๒๕๓๗  หากผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจเห็นวากรณีมีมูล   
ถาใหลูกจางผูนั้นปฏิบัติ  ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ   
ก็ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนเมื่อไดสอบสวนแลวเห็นวาสมควรใหออกจากราชการ  ก็ให 
สั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 

-  เมื่อลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ตามขอ  ๕๐  
แหงระเบียบกระทรวงการคลังและคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณี   
มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาลูกจางประจําผูนั้นไดกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง  แตการสอบสวนไมไดใหความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออก  
หรือไลออก  แตมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนถาใหปฏิบัติราชการตอไป  
จะเปนกรณีเสียหายแกราชการ  ตามขอ  ๖๒  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง   

 

หนาที่  6 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางประจํา)  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล
การใชอาํนาจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔  การพิจารณาและอนุญาตใหลูกจางประจําในสังกัด
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลาออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  พ.ศ.๓๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ   
พ.ศ.๒๕๓๗  ขอ  ๕๘ 
 
 

วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ผูวาราชการจังหวัด   
ผูไดรับมอบอํานาจสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได

-  เมื่อลูกจางประจําผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาลหรือตองรับโทษจําคุก  
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท   
หรือความผิดลหุโทษ  แตยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  
ตามขอ  ๖๓  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจจะสั่งใหลูกจางประจํา   
ผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จก็ได 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหลูกจางประจําลาออก  
จากราชการได  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว         
ในขอ  ๕๘  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ         
สวนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

 

หนาที่  7 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (ลูกจางชั่วคราว)  จากเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที ่ ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

(จํานวน  ๑  หนา) 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑   การจาง  การเลิกจาง  การอนุญาตใหลาออกจาก 
ราชการ  การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ 
สั่งลงโทษทางวินัยลูกจางชั่วคราวในสังกัดราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติงานประจําในจังหวัดนั้นๆ  และ 
ลูกจางชั่วคราวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ของสังกัดสํานักงานประจําสังคม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  หนังสือกระทรวงการคลังที่      
กค  ๐๕๒๗.๖/ว  ๓๑  ลงวันที่  ๒๖  
เมษายน  ๒๕๔๒  เรื่องหลักเกณฑ  
และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน  
บุคคลลูกจางชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติการจางการเลิกจาง 
และการอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการและการสั่งลงโทษทางวินัย  
ลูกจางชั่วคราว  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง  
กําหนด 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  1 

ลูกจางชั่วคราว สปส 



 

บัญชีการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล (พนักงานสํานักงานประกันสังคม)  จากเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม  ใหผูวาราชการจังหวดัแบบบูรณาการ (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนแนบทายคําสั่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ที่  ๑๔๙๙/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 

(จํานวน  ๑  หนา) 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจ 

กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
การรายงานผล 
การใชอํานาจ 

๑ การบรรจุ  แตงตั้ง  การอนุญาตใหพนักงานลาออก  
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  และ   
การสั่งลงโทษทางวินัย  และ  ทุกสถานความผิดแกพนักงาน  
ในสังกัดราชการบริหาร  สวนภูมิภาค  และในสังกัด   
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติในงานประจําจังหวัด  
นั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๘(๗) 
-  ระเบียบวาดวยการบริหารและ
จัดการพนักงาน  พ.ศ.๒๕๔๐ 

-  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดออกคําสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงาน 
และคําสั่งอนุญาตใหพนักงานลาออกจากราชการ  การแตงตั้งคณะกรรมการ  
สอบสวนทางวินัย  และการสั่งลงโทษทางวินัย  ทุกสถานความผิดแกพนักงาน 
ในสังกัดราชการบริหาร  สวนภูมิภาคและในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   
ที่ปฏิบัติในงานประจําจังหวัดนั้น 

ทุกครั้งที่ดําเนินการ  
แลวเสร็จ 

หนาที่  1 

พนักงาน สปส 



 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังสํานักงานประกันภัย 
ที่  ๑๔๗๘/๒๕๔๖ 

เรื่อง    การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ  การเงนิ 
                       การคลัง  และการพัสดุใหผูวาราชการจงัหวัดแบบบูรณาการ 

 
___________________ 

 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  กําหนดใหทุกจังหวัด    
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ใชการบริหารงานแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖               
เปนตนไปนั้น 

 
 เพื่อใหการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  และการพัสดุ ของสํานักงานประกันสังคม    
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการบริหารงานแบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว       
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒  และมาตรา ๓๘(๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ          
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๙  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุ    
พ.ศ.๒๕๓๕ ขอ ๒๘  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖  และขอ  ๕  แหงระเบียบ                   
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณระดับจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.๒๕๔๖  เลขาธิการ              
สํานักงานประกันสังคมจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 

 
 ๑. ใหยกเลิกการมอบอํานาจตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม  ดังตอไปนี้ 

๑.๑  หนังสือสํานักงานประกันสังคมที่  มท ๑๖๐๑/ว ๘๓๒๐ ลงวันที่ ๒๖  สิงหาคม   
๒๕๓๔ เรื่อง การมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณในระดับ 
จังหวัด พ.ศ.๒๕๒๔  และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๕  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๓   

๑.๒  หนังสือสํานักงานประกันสังคม  ดวนที่สุด  ที่  รส ๐๗๐๑/ว๘๕๒  ลงวันที่ ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๔   เรื่อง การมอบอํานาจในเรื่องการบริหารงบประมาณเพิ่มเติมใหผูวาราชการจังหวัดตาม       
โครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา (ในเรื่องการใชเงินประจํางวดเหลือจาย) 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒ 
 

 
๑.๓  หนังสือสํานักงานประกันสังคม  ดวนที่สุด  ที่ รส ๐๗๐๑/ว๒๙๕  ลงวันที่  ๒๖       

เมษายน  ๒๕๔๕  เรื่อง  การมอบอํานาจในเรื่องการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการ  
จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม 

๑.๔  หนังสือสํานักงานประกันสังคม  ที่ รส ๐๗๑/ว๕๐๗  ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม    
๒๕๔๕ เรื่องการมอบอํานาจในการใหความเห็นชอบจําหนายพสัดุ 

  
  ๒.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  ที่มีอยูกอนวันที่คําส่ังนี้มีผลใชบังคับ  และไดกําหนด   

ไวในคําส่ังนี้แลวใหใชความในคําส่ังนี้แทน 
 
   ๓.  มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณการเงิน  การคลัง  และการพัสดุ  ใหผูวาราชการ              

จังหวัดแบบบูรณาการทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานประกัน        
สังคม  ดังนี้ 

  (๑)   การจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจาย                     
มาก  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  สวนที่  ๓  การจําหนายขอ  ๑๕๗ 

  (๒)  การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง                            
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ  พ.ศ.๒๕๒๖ 
 (๓)  การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและหรือรายละเอียดการกอสราง  การโอน  และการ                   
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายการโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง ตามระเบียบ   
วาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  ดังนี้ 
  (ก)  การแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑที่ดินและสิ่ง                             
กอสรางตามขอ ๑๘ 

  (ข)  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามขอ  ๒๔  ขอ  ๒๕  และ 
     ขอ ๒๖ 
  (ค)  การโอน  และหรือเปล่ียนแปลงรายจายงบกลางตามขอ  ๓๓ 

 (๔)  การอนุมัติดําเนินการและเบิกคาใชจายตาง  ๆ    ไดตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง                                 
ทุกฉบับที่ระบุวาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ 
 
 ๔. หลักเกณฑการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจและการรายงานผลการใชอํานาจตามขอ  ๓             
ใหเปนไปตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ 

 
 
 
 



 

๓ 
 
 

 ๕. ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวน             
ราชการประจําจังหวัดในสังกัดสํานักงานประกันสังคมก็ใหถือวาเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมไดให                          
ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๙  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
     ส่ัง  ณ   วันที่   ๒๔   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)    นายไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์ 

  (นายไพโรจน  สุขสัมฤทธิ์) 
  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

 
 


