
 
 

(ครุฑ) 
 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่   ๘๑ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 

............................ 
 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  และวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด 
และใชการบริหารราชการแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป  ประกอบกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอาํนาจ พ.ศ.๒๕๔๖ ไดประกาศบังคับใชตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 
 เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๒)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับขอ  ๘  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบอํานาจให                
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังตอไปนี้    
ของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการ  ที่๑ – ๑๒ (เฉพาะผูวาราชการจังหวัดที่มีสํานักผูตรวจราชการ
ประจําเขตตรวจราชการที่ ๑ – ๑๒ ตั้งอยูในเขตจังหวัด)  และ 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง  (ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก  (ผูวาราชการจังหวัดระยอง) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ (ผูวาราชการจังหวัดลําปาง) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต  (ผูวาราชการจังหวัดสงขลา) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกจังหวัด  (ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุกอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่อําเภอตั้งอยู) 

 
 
 
 
 



 
 

 
- ๒ – 

 
 

- ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอําเภอทุกกิ่งอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่กิ่งอําเภอ    
ตั้งอยู) 

- ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี   “สามสงฆทรงพระคุณ”  (ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  อันเนื่องมาจาก     

พระราชดําริ (ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี) 
- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชมุพร  เชียงราย  ปตตานี  

มุกดาหาร  สระแกว  สุรินทร  อุตรดิตถ  (ผูวาราชการจังหวัดที่ศูนยฯ  ตั้งอยู) 
- ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ขอนแกน  ตรัง  พระนครศรีอยุธยา  

นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค  ลําปาง  สระแกว  สมุทรสาคร  ยะลา  อุบลราชธานี (ผูวาราชการจังหวัด   
ที่ศูนยฯ  ตั้งอยู) 

- สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร  (ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา) 
- อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา  ณ  หวากอ  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูวาราชการจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ) 
 ๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
 ๒. การวินิจฉัยส่ังการวามีผูรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม  และเปนจํานวนเทาใด  

และการวินิจฉัยส่ังการอื่นใด  รวมทั้งการดําเนินการทั้งหลายอื่น  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

  การมอบอํานาจใหดําเนินการแทนดังกลาว  ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ         
และวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 

 เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทราบดวย 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๖     มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

(ลงชื่อ)      นางพรนิภา   ลิมปพยอม 
(นางพรนิภา   ลิมปพยอม) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
(ครุฑ) 

 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่   ๘๐ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องการบริหารงานงบประมาณ 

............................... 
 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๔๖ และวันที่  ๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๖   
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด 
และใชการบริหารราชการแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป   
ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๖ ไดประกาศบังคับใช 
ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 

 เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ 
สนองตอบนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและเปนไปตาม      
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๘  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๕  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด 
แบบบูรณาการ  พ.ศ.๒๕๔๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหนาสวนราชการ  จึงมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการใชเงินประจํางวดเหลือจายของ
หนวยงานดังนี้ 
 ก. สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๑ – ๑๒   (เฉพาะผูวาราชการจังหวัดที่มี
สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๑ – ๑๒  ตั้งอยูในเขตจังหวัด) 

 ข. สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ในสวนของศูนยการศึกษาหรือหนวยงานอื่น 
ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง  (ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก  (ผูวาราชการจังหวัดระยอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- ๒ – 

 
 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ (ผูวาราชการจังหวัดลําปาง) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต  (ผูวาราชการจังหวัดสงขลา) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกจังหวัด  (ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุกอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่อําเภอตั้งอยู) 
-  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอําเภอทุกกิ่งอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่กิ่งอําเภอ  

ตั้งอยู) 
- ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี   “สามสงฆทรงพระคุณ”  (ผูวาราชการจังหวัด              

กาญจนบุรี) 
- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี) 
- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชมุพร  เชียงราย  ปตตานี  

มุกดาหาร  สระแกว  สุรินทร  อุตรดิตถ  (ผูวาราชการจังหวัดที่ศูนยฯ  ตั้งอยู) 
- ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ขอนแกน  ตรัง  พระนครศรีอยุธยา  

นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค  ลําปาง  สระแกว  สมุทรสาคร  ยะลา  อุบลราชธานี (ผูวาราชการ
จังหวัดที่ศูนยฯ  ตั้งอยู) 

- สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร  (ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา) 
- อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา  ณ  หวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูวาราชการ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
ค.  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว  โดยใหมีอํานาจการปรับเปล่ียน 
งบประมาณ  ตามขอ  ๒๔ (๒)  ยกเวนเรื่องการโอนจากงบบุคลากร (๓)  และ (๔)  ตามระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- ๓ - 

 
 

 ทั้งนี้  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการ 
จัดสรรตามระเบียบนี้แลว  ใหรายงานสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ทราบโดยเร็ว  แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ 

 การมอบอํานาจใหดําเนินการแทนดังกลาว  ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ        
และวิธีการที่ได  กําหนดไวในระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 

 เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการทราบดวย 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๖     มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

        (ลงชื่อ)     นางพรนิภา   ลิมปพยอม 
(นางพรนิภา   ลิมปพยอม) 

              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(ครุฑ) 

 
 

 
คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่   ๗๙ / ๒๕๔๗ 
เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

ในเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ 
............................... 

 
 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๔๖  และวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด 
และใชการบริหารราชการแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป   
ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดประกาศบังคับใช 
ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 

 เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ 
สนองตอบนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม   และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๒)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.  ๒๕๔๖  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ   พ.ศ. ๒๕๓๗   ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  ๐๔๑๕/ว.๙๑  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด   และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๙๐  
ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด        
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่บริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ  ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการใน 
 ก. สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๑ – ๑๒ (เฉพาะผูวาราชการจังหวัด 
ที่มีสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๑ – ๑๒ ตั้งอยูในเขตจังหวัด)  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ๑)   การดําเนินการทางวินัยแกลูกจางของสวนราชการ 
 ๑.๑   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
 ๑.๒   ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- ๒ – 

  
 
 ๑.๓   ดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 
 ๑.๔   ส่ังลงโทษลูกจางประจํา 

 ข.   สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ในสวนของศูนยการศึกษาหรือหนวยงานอื่น
(เฉพาะผูวาราชการจังหวัดที่หนวยงานตั้งอยูในเขตจังหวัด)  ในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง  (ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก  (ผูวาราชการจังหวัดระยอง) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ (ผูวาราชการจังหวัดลําปาง) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต  (ผูวาราชการจังหวัดสงขลา) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกจังหวัด  (ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน

กรุงเทพมหานคร) 
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุกอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่อําเภอตั้งอยู) 

 -  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอําเภอทุกกิ่งอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่กิ่งอําเภอ  
ตั้งอยู) 

- ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี   “สามสงฆทรงพระคุณ”  (ผูวาราชการจังหวัด 
 กาญจนบุรี) 

- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  อันเนื่องมาจาก     
พระราชดําริ (ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี) 

- ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจงัหวัดชุมพร  เชียงราย  ปตตานี  
มุกดาหาร  สระแกว  สุรินทร  อุตรดิตถ  (ผูวาราชการจังหวัดที่ศูนยฯ  ตั้งอยู) 

- ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ขอนแกน  ตรัง  พระนครศรีอยุธยา  
นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค  ลําปาง  สระแกว  สมุทรสาคร  ยะลา  อุบลราชธานี (ผูวาราชการ
จังหวัดที่ศูนยฯ  ตั้งอยู) 

- สถาบันการศึกษาและพัฒนาตอเนื่องสิรินธร  (ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา) 
- อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา  ณ  หวากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ผูวาราชการ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
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ในเรื่องดังตอไปน้ี 
 ๑.  การแตงตั้ง (ยาย)  ลูกจางประจําในราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด 
 ๒.  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 

 ๓. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  ส่ังพักราชการ
หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  และส่ังลงโทษลูกจางประจํา 
 ๔. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  โดยผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหา
บุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ 
ของตําแหนง  โดยใชวิธีคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 การมอบอํานาจใหดําเนินการแทนดังกลาว  ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่ได  กําหนดไวในระเบียบ  กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 

 เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหปลัดกระทรวง              
ศึกษาธิการทราบดวย 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๖     มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

           (ลงชื่อ)  นางพรนิภา    ลิมปพยอม 
(นางพรนิภา   ลิมปพยอม) 

             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(ครุฑ) 

 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่   ๗๘ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญ 

............................... 
 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖ และวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖  
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด 
และใชการบริหารราชการแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป   
ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๖ ไดประกาศบังคับใช 
ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 

 เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ 
สนองตอบนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม   และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไข      
เพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๙๐ ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖   
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องการบริหารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญใน 
 ก.   สํานักผูตรวจราชการประจาํเขตตรวจราชการ  ที่ ๑ – ๑๒ (เฉพาะผูวาราชการจงัหวัดที่มี
สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  ๑ – ๑๒  ตั้งอยูในเขตจังหวัด)  ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ๑.  เสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน 
สามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานในสํานักผูตรวจราชการ 

 ๒.   การดําเนินการทางวิจัย 
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 ๒.๑  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงสําหรับ    
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 

  ๒.๒  ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
ทุกระดับ 

 ๒.๓  ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
 ๒.๔  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 

  ข.  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ในสวนของศูนยการศึกษาหรือหนวยงานอื่น
ในสังกัดสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกจังหวัด  (ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน  
 กรุงเทพมหานคร) 

-  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุกอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่อําเภอตั้งอยู) 
-  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอําเภอทุกกิ่งอําเภอ (ผูวาราชการจังหวัดที่กิ่งอําเภอ

ตั้งอยู) 
ในเรื่องดังตอไปน้ี 

๑.  การแตงตั้ง  (ยาย)  ขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงาน
ในจังหวัด 

๒.   เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ               
พลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 

๓.   การดําเนินการทางวินัย 
๓.๑  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงสําหรับ

ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
๓.๒  ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการพลเรือน

สามัญทุกระดับ 
๓.๓  ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
๓.๔  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 
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 ๔.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับ                     
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่   เพื่อประโยชน              
ในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใชวิธีคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 การมอบอํานาจใหดําเนินการแทนดังกลาว  ผูรับมอบอํานาจตองปฏบิัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบ   กฎหมาย   มติคณะรัฐมนตรี   และคําส่ังที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
 เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหปลัดกระทรวง     
ศึกษาธิการทราบดวย 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๖     มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 
   

(ลงชื่อ)      นางพรนิภา   ลิมปพยอม 
(นางพรนภิา   ลิมปพยอม) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



 
 

 
(ครุฑ) 

 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่   ๑๘๓ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
............................... 

 
 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน  เกี่ยวกับการโอนเงิน
งบกลาง  การเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง  การโอนเงินประจํางวดและการเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด  เพื่อให
สอดคลองกับการปรับปรุงระบบและวธิีการจัดการงบประมาณ  ที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๘  ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหนาสวนราชการ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดที่มีสถานศึกษา  หรือ    
หนวยงานที่สังกัดสํานักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูในเขต
จังหวัดดําเนินการแทนในเรื่องดังตอไปนี้ 
 ๑.  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  ตามขอ  ๒๔  และขอ ๒๖ ของระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๒.  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจาย  ตามขอ  ๒๕  ของระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ส่ัง   ณ   วันที่   ๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 

(ลงชื่อ)      นางพรนิภา   ลิมปพยอม 
(นางพรนิภา   ลิมปพยอม) 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(ครุฑ) 

 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่   ๙๖๔ / ๒๕๔๖ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ในเรื่องการพัสดุของสวนราชการ 

............................. 
 

 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๖  และวันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๖  
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัดและใช 
การบริหารราชการแบบบูรณาการ  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  เปนตนไป  ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดประกาศบังคับใชตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖ 
เพื่อใหการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบนโยบายรัฐบาล
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีและเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ดังกลาวขางตน 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙  แหงระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕  
และที่แกไขเพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะหัวหนาสวนราชการจึงมอบอํานาจดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  ใหผูวาราชการจังหวัด 
ในจังหวัดที่สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการตั้งอยูในจังหวัดนั้น   ดําเนินการแทน  ดังนี้ 

๑. มีอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุในการสั่งซื้อ   ส่ังจางเต็มวงเงินที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจ 
(ยกเวน  ในสวนที่ไดมอบอํานาจใหผูชวยผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการไวแลว)  การลงนามในสัญญา
การงดหรือลดคาปรับการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงการเปลี่ยนแปลงหลังการลงนาม   ในสัญญา
หรือขอตกลง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นทั้งปวงที่เปนอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม 

 ๒. การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  ถาเห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องสําคัญหรือตองตรวจสอบพิเศษ 
ก็ใหนําเสนอวิศวกร สถาปนิก  ผูเชี่ยวชาญหรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ ใหความเห็นเพิ่มเติมกอนที่จะพิจารณาสั่งการ
อนุญาต  อนุมัติ  หรือดําเนินการแลวแตกรณี   

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ส่ัง   ณ   วันที่   ๒๖     มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๖ 
    
    (ลงชื่อ)      นางพรนิภา   ลิมปพยอม 

             (นางพรนิภา   ลิมปพยอม) 
              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
 

 
 

(ครุฑ) 
 
 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่   583/2546 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
                        เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดานการบริหารงานบุคคล 

............................. 
 
 อนุสนธิคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่  70/2546 ลงวันที่  8  สิงหาคม  2546   

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น  เนื่องดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 
22  กรกฎาคม  2546  เห็นชอบเร่ืองการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด  ( ยกเวนกรุงเทพมหานคร )  เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2546   เปนตนไป   ดังนั้นจึงใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ- 
การอาชีวศึกษาที่  70/2546  ลงวันที่  8  สิงหาคม  2546  และใหใชบังคับตามคําส่ังมอบอํานาจฉบับนี้ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  45(3)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มาตรา  52  มาตรา 102 มาตรา  103  มาตรา 104  และมาตรา 107  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1009.5/1094  
ลงวันที่  10 กันยายน  2546  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด ( ยกเวนกรุงเทพมหานคร )  มีอํานาจปฏิบัติราชการแทนดังตอไปนี้ 
 1. อํานาจการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
ในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น  ตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 1.1  การแตงตั้ง (ยาย)  หรือไมยาย 
 1.2  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 2. อํานาจการบรหิารงานบุคคลขาราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ทุกระดับที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น  ดังนี้ 

2.1  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
2.2  การส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
2.3  การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
2..4  การสั่งลงโทษทางวินัยและการสั่งลงโทษตามมติ  อ.ก.พ.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

/ 3. มอบอํานาจ 
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 3. มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญดังนี้ 
3.1  การสรรหาบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ  และการสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
3.2  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กําหนดเขารับราชการเปน 

ขาราชการพลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ  
3.3  การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโท  ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.เขารับราชการ

เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ  ในระดับ  4 

 ทั้งนี้    วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
 
 ส่ัง   ณ   วันที่  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
 

 
        (ลงชื่อ)  นายวีระศักดิ์   วงษสมบัติ 
      (นายวีระศักดิ์   วงษสมบัติ) 
        เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
(ครุฑ) 

 
 
 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่   280/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)มีอํานาจปฏิบัติราชการแทน 
           เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

............................................................ 
 
 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม  2546 เห็นชอบ 

ใหมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด  
เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใหมีผลตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2546  
เปนตนไป 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  45(3)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ.2546 ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 ขอ 5 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 และขอ 24 ขอ 26 และขอ  28 
แหงระเบยีบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546  เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนในการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานเดียวกันตามรายการดังตอไปนี้ 
 (1)  โอนจากงบดาํเนินงาน งบเงนิอุดหนุน  หรืองบรายจายอื่นไปตั้งจายในงบลงทุน  เพื่อสมทบเปน 
คาจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาน   หรือส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท
ตามขอ 24 (2) หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภณัฑหรือส่ิงกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงนิที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณตามขอ  26 
 (2)  โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น  ไปตั้งจายงบดําเนินงานตามขอ  24(3) 
 (3)  โอนและหรอืเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่าํกวาหนึ่งลานบาท  
และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท  ไมวาจะอยูในงบรายจายใด  ไปสมทบรายการครุภัณฑ 
ที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาทตามขอ 24 (4)  
หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามขอ  26 
 
 
 
 

 
/ การมอบอํานาจ....



 
 

 
- ๒ - 

 
 

 การมอบอํานาจตามคําส่ังฉบับนี้ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบียบ
และเมื่อไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรแลว  ใหรายงานสํานักงบประมาณ    
กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  อยางชาไมเกินสิบหาวัน  นับแตวันที่โอนและ
หรือเปล่ียนแปลงรายการ  ตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด 

      ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

      ส่ัง  ณ  วันที่   26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 
 
 
     (ลงชื่อ)     นายวีระศักดิ์   วงษสมบัติ 
      (นายวีระศักดิ์   วงษสมบัติ) 
                                                                        เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา



 
 


