(ครุฑ)

คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 91 /2547
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
--------------เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีความครบถวนสมบูรณ
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (5) (7) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1104 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบอํานาจ
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ มีอํานาจในการใหความเห็นชอบ
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในสังกัดราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 52 (5) และ 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ)

นายมนู เลียวไพโรจน
(นายมนู เลียวไพโรจน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 65 /2547
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (เพิ่มเติม)
--------------ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 616/2546 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2546 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีความครบถวนสมบูรณ
และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมจึงมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม) ใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบ
บูรณาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายมนู เลียวไพโรจน
(นายมนู เลียวไพโรจน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหผวู าราชการจังหวัด
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 65 /2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547
ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ

การมอบอํานาจดานบริหารงบประมาณ
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจดานการบริหารงบประมาณ ดังนี้
- อํานาจดานการบริหารงบประมาณ
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
1. มีอํานาจในการใชเงินเหลือจาย
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
ขอ 5 และขอ 7
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2. มีอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
- ตามระเบียบฯ ขอ 65 (2) ภายในวงเงินเกิน 50,000,000 บาท
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงาน
แตไมเกิน 100,000,000 บาท
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
- ตามระเบียบฯ ขอ 66 (2) ภายในวงเงินเกิน 25,000,000 บาท
แตไมเกิน 50,000,000 บาท
- ตามระเบียบฯ ขอ 91 (2) ภายในวงเงินเกิน 50,000,000 บาท
แตไมเกิน 100,000,000 บาท
- ตามระเบียบฯ ขอ 114 (2) ภายในวงเงินเกิน 10,000,000 บาท

(ครุฑ)

คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 685/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและแตงตั้งใหเปน
พนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนเครื่องจักรประจําจังหวัด
--------------เพื่อใหการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด ตามระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สามารถบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐและอํานวยความสะดวกดานการบริการประชาชนใหเกิดผล
สัม ฤทธิ์ต อ ภารกิจ ของรั ฐอย า งมีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมจึ ง ออกคํ า สั่ ง ไว
ดังตอไปนี้
1. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในเรื่ อ งการสั่ ง การ การอนุ ญ าตและการปฏิ บั ติ ร าชการตามพระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ.2510 ตามบั ญ ชี
การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (บัญชีหมายเลข 1) แนบทายคําสั่งนี้
2. อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ.2510 แต ง ตั้ ง ให ผู ว า
ราชการจัง หวัดทุกจั ง หวั ด เปน พนัก งานเจา หนา ที่ โดยใหมีอํานาจหนา ที่ตามที่กํา หนดในบัญ ชีก ารแตง ตั้ง
ผูวา ราชการจั ง หวั ด เป น พนัก งานเจา หนา ที่ต ามพระราชบั ญ ญั ติแ ร พ.ศ. 2510 (บัญ ชี ห มายเลข2) แนบ
ทายคําสั่งนี้
3. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
แต ง ตั้ ง ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละนายทะเบี ย นเครื่ อ งจั ก รประจํ า จั ง หวั ด
โดยใหมี อํ า นาจหน า ที่ ป ฏิ บั ติก ารตามพระราชบั ญ ญั ติจ ดทะเบี ย นเครื่ อ งจัก ร พ.ศ.2514 ภายในเขตทอ งที่
ที่รับผิดชอบ ตามบัญชีการแตงตั้งใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนเครื่องจักร
ประจําจังหวัด ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 (บัญชีหมายเลข 3) แนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายพินิจ จารุสมบัติ
(นายพินิจ จารุสมบัติ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม (บัญชีหมายเลข 1)
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 685 /2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ที่
1

2

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ
มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
บริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2534
อนุมัติคืนของกลางหรือเงินใหแกเจาของกอน
มาตรา 38 (2)
ถึงกําหนด ตามมาตรา 15 ตรี

ออกใบอนุญาตปลอยน้ําขุนขนหรือมูลดิน
ทรายเพื่อเก็บขังในเขตเหมืองแรของผูถือ
ประทานบัตรรายอื่น ตามมาตรา 66

มาตรา 38 (2)

3. ออกใบอนุญาต ใหผูถือประทานบัตรปลอย
น้ําขุนขนหรือมูลดินทรายเกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวงและกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็น
สมควร ตามมาตรา 67

มาตรา 38 (2)

4. ออกใบอนุญาตรับชวงการทําเหมือง ตาม
มาตรา 77
5. ประกาศกําหนดทางน้ําสาธารณะเพื่อใหผูถือ
ประทานบัตรใชเปนที่ปลอยถายน้ําขุนขนหรือ
มูลดินทราย ตามมาตรา 68

มาตรา 38(2)

6. กําหนดพื้นที่หรือสถานที่ใดเปนดานตรวจแร
ตามมาตรา 113 ทวิ

มาตรา 38(2)

มาตรา 38(2)

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบตั ิราชการแทน
ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจอนุ มั ติ ใ ห
พนักงานเจาหนาที่คืนทรัพยสินหรือเงินใหแก
เจาของกอนถึง กําหนด ตามมาตรา 15 ทวิ
วรรคหนึ่ง ภายใตเงื่อนไข ตามมาตรา 15 ตรี
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกใบอนุญาต
ใหผูถือประทานบัตรในเขตเหมืองแรปลอยน้ํา
ขุนขนหรือมูลดินทรายลงในเขตเหมืองแรของ
ผู ถื อ ประทานบั ต รรายอื่ น ภายใต เ งื่ อ นไข
ตามมาตรา 66
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกใบอนุญาต
ใหผูถือประทานบัตรปลอยน้ําขุนขน หรือมูล
ดิ น ทรายเกิ น อั ต ราที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
และให กํ า หนดเงื่ อ นไขตามที่ เ ห็ น สมควร
ตามมาตรา 67 ได
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกใบอนุญาต
ใหมีการรับชวงทําเหมือง ตามมาตรา 77
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศกําหนด
ทางน้ําสาธารณะเพื่อปลอยถายน้ําขุนขนหรือ
มูลดิ น ทรายภายใต เงื่ อ นไข ตามมาตรา 68
วรรคสอง
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศในราช
กิจ จานุ เ บกษา กํา หนดพื้ น ที่ ใ ดเปน ดา นตรวจ
แร ตามมาตรา 113 ทวิ

หนวยงานดําเนินงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

บัญชีการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 (บัญชีหมายเลข 2)
ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 685 /2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546
มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ที่
บริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2534
1. ปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตามที่
ตามที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
กําหนดในคําสั่งนี้
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
1. รับทําหนังสือและจดทะเบียน
หนังสือมอบอํานาจ ตามมาตรา 8
2. มี อํ า นาจตามที่ ผู อํ า นวยการเข ต
ควบคุมแรมอบหมาย ตามมาตรา 9 นว
3 . กํ า ห น ด เ ข ต อ า ช ญ า บั ต ร ห รื อ
เขตเหมืองแรเพื่อการจัดตั้งสถานที่เพื่อเก็บขัง
น้ําขุนขนหรือมูลดินทราย ตามมาตรา 12
4. จัดทําหลักหมายเขตเหมืองแรหรือ
หมุดหลักฐานการแผนที่ ตามมาตรา 14
5. เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา และเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ตามมาตรา 15
6. มีอํานาจยึดหรืออายัด ตามมาตรา 15 ทวิ
7. โดยอนุมัติรัฐมนตรีคืนทรัพยสิน
หรือเงินใหแกเจาของในกรณีที่ยึดไวตาม
มาตรา 15 ทวิ วรรคหนึ่ง ตามมาตรา 15 ตรี
8. สงมอบของกลางที่ยึดไวในกรณี
ตองสงสัยในการกระทําความผิด โดยไม
ปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครอง ตาม
มาตรา 15 เบญจ
9. กําหนดเขตพื้นที่อาชญาบัตร
เมื่อรับคําขออาชญาบัตร โดยวิธีการรังวัด
หรือโดยวิธีอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ตามมาตรา 34
10. กําหนดนัดรังวัดพื้นที่คําขออาชญาบัตร
เปนหนังสือ ตามมาตรา 34 วรรคสอง
11. สั่งในการดําเนินการรังวัดตาม
ความจําเปนเพื่อออกอาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษตามมาตรา
34 วรรคสาม

-2มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ที่
บริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2534

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
12. กําหนดเขตพื้นที่ประทานบัตรตามคําขอ
ประทานบัตร ตามมาตรา 47
13. กําหนดนัดรังวัดพื้นที่คําขอประทานบัตร
เปนหนังสือ ตามมาตรา 47 วรรคสอง
14. สั่งในการดําเนินการรังวัดตาม
ความจําเปนเพื่อออกประทานบัตร ตามมาตรา
47 วรรคสาม
15. มีอํานาจเขาไปในที่ดินของผูมี
สิทธิในที่ดินหรือผูครอบครองในเวลากลางวัน
เพื่อประโยชนแกการรังวัด ตามมาตรา 48
16. ตองสรางหมุดหลักฐานการแผน
ที่ตามความจําเปน ตามมาตรา 48 วรรคสอง
17. มีอํานาจขุดดิน ตัดตนไมหรือราน
กิ่งไม หรือกระทําการอยางอื่นแกสิ่งที่กีดขวาง
ตอการรังวัดไดเทาที่จําเปน ตามมาตรา 48
วรรคสาม
18. มีอํานาจเขาไปในเขตเหมืองแร
เพื่อตรวจการทําเหมืองไดทุกเวลา และมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูถือประทานบัตร
จัดการปองกันอันตรายอันเกิดจากการทํา
เหมืองหรือแตงแรได ตามมาตรา 70
19. อํานาจเขาไปในเขตที่ไดรับ
อนุญาตใหขุดเจาะน้ําเกลือใตดิน และสั่ง
เปนหนังสือแกผูรับใบอนุญาต หรือผูครอบ
ครองใหจัดการปองกันความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นได ตามมาตรา 91 จัตวา
20. ทําหนาที่ประจําสถานที่ฝาก
แร กรณีเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจซึ่งเปน
อํานาจของรัฐมนตรี ตามมาตรา 103 ตรี
21. มีอํานาจเขาไปในเขตแตงแรเพื่อ
ตรวจการแตงแร และมีหนังสือสั่งใหจัดการ
ปองกันอันตรายอันเกิดจากการแตงแรตาม
มาตรา 117
22. มีอํานาจเขาไปในเขตโลหกรรม
เพื่อตรวจการประกอบโลหกรรม และมี
หนังสือสั่งใหจัดการปองกันอันตรายอันเกิด
จากการประกอบโลหกรรม ตามมาตรา 124
23. มีอํานาจสั่งการกรณีการขนแรหรือเคลื่อนยาย
แรในขณะที่ทําการตรวจคนผูกระทําโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา 132 ตรี
24. ประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
ที่มีจําหนายในทองถิ่น กรณีที่พนักงานอัยการ
รองขอตอศาลแลว ตามมาตรา 154 วรรคสอง

บัญชีการแตงตั้งใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนเครื่องจักร
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 (บัญชีหมายเลข 3)
แนบทายคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 685 /2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2546
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
1. ปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่
ตามที่กําหนดในคําสั่งนี้

2. ปฏิบัติหนาที่นายทะเบียนเครื่องจักร
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่
ของนายทะเบียนเครื่องจักรประจํา
จังหวัดภายในเขตอํานาจของแตละ
จังหวัด

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ
ลักษณะงานที่ใหปฏิบัติราชการแทน
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 1. สอบถามขอเท็จจริงและใหผูขอ
จดทะเบียนสงหลักฐานที่เกี่ยวของ
พ.ศ.2514 มาตรา 17
หรือนําบุคคลมาใหถอยคําในการ
จดทะเบียนเครื่องจักร (มาตรา 9)
2. การตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว
ในสวนที่ระบุใหเปนอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 1. รับจดทะเบียนกรรมสิทธิ
เครื่องจักร ออกหนังสือสําคัญ
พ.ศ.2514 มาตรา 17
แสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
หรือปฏิเสธการขอจดทะเบียน
เครื่องจักร (มาตรา7, 9 และ
มาตรา 11)
2. พิจารณาเพิกถอนหนังสือ
สําคัญ แสดงการจดทะเบียน
เครื่องจักรที่ออกโดยสําคัญผิดใน
สาระสําคัญหรือปรากฏภายหลัง
วา เอกสารที่นํามาประกอบการ
พิจารณาจดทะเบียนไมถูกตองหรือ
ขอเท็จจริงเปนสาระสําคัญในการ
จดทะเบียนไดเปลี่ยนแปลงไป
(มาตรา 9 ตรี)
3. สั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
กรณีเครื่องจักรที่จดทะเบียนไว
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ไมอาจใชงานได (มาตรา 13 ทวิ)
หนวยงานดําเนินการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 652 /2546
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
------------ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการกําหนด
แนวทางการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามขอเสนอ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ขอ 13 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2546 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
(ลงชื่อ) นายมนู เลียวไพโรจน
(นายมนู เลียวไพโรจน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่
1.
1.1

1.2
2.
2.1

2.2

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหผวู าราชการจังหวัด
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 652 /2546 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ระเบียบ ขอบังคับ
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจาง
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในราชการ
การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในจังหวัด
บริหารสวนภูมิภาคตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
พ.ศ. 2544 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะตัดยอดจํานวน
คนและจํานวนเงินของลูกจางประจําในจังหวัดออกจากฐานการคํานวณ
โควตาการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจาง
ใหกับลูกจางประจําในจังหวัด และสงสําเนาคําสั่งใหสํานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรมทราบ
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
-ไมมีการดําเนินการทางวินัย
มาตรา 38 (7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
สวนวินัยอยางรายแรงและสั่งลงโทษลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหาร
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร สวนภูมิภาค และเมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงานผลการ
วินัยอยางรายแรงกับลูกจางประจําในราชการบริหารสวน
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และขอ ดําเนินการใหสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ
ภูมิภาค
13 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
-ไมมี-

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 616 /2546
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
--------------ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการกําหนด
แนวทางการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามขอเสนอ
ของสํานักงาน ก.พ.ร.นั้น
เพื่อใหการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบอํานาจดานการสั่งการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และดาน
การบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เปนตนไป
(ลงชื่อ) นายมนู เลียวไพโรจน
(นายมนู เลียวไพโรจน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหผวู าราชการจังหวัด
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 616 /2546 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ระเบียบ ขอบังคับ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
1. ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต หรือผูไดรับมอบหมาย ตามที่
การมอบอํานาจดานการสั่งการตามพระราช
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 สําหรับโรงงานที่ตั้งอยู
บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ในทองที่ที่รับผิดชอบ ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
- อํานาจการอนุญาต หรืออํานาจที่ไดรับมอบหมาย
1) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลัง
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
รวมแรงมารวมเกินหารอยแรงมา หรือคนงานเกินสามรอยคน
2535 สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูในทองที่ที่รับผิดชอบ
2) การออกใบอนุญาตขยายโรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกําลังแรงมาใน
สวนที่ขยายรวมกับเครื่องจักรตามสิทธิเดิมที่ไดรับอนุญาตเกิน
หกรอยแรงมา
3.) การออกคําสั่งปดโรงงานตามมาตรา 39 วรรคสาม
4.) กรณีตามขอ 1) 2) และ 3) สําหรับโรงงานตามประกาศ
รัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32 หรือเปนโรงงานที่ตองมีการศึกษา
ดานผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน
2. กรณีมีขอสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ในการดําเนิน
การดังกลาว ใหหารือกรมโรงงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
นั้นตอไป
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจดานการบริหารงบประมาณ ดังนี้
การมอบอํานาจดานบริหารงบประมาณ
1. มีอํานาจในการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- อํานาจดานการบริหารงบประมาณ
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2546 ขอ 24, 25, 26 และ 28
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 2. มีอํานาจในการโอนเงินงบกลาง การเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง
การโอนเงินประจํางวด และการเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด
งบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2524 ขอ 6

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
3. หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุด ที่ กค
0526.7/ว 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
3. มีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการในเรื่องตาง ๆ ของสํานัก
งานอุตสาหกรรมจังหวัด ดังนี้
1.) การจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไมรวมถึงบาน
พักของทางราชการ
2.) การจางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
3.) การจางเหมาดูแลรักษาตนไม หรือสวนไมประดับ หรือสวน
หยอมหรือสนามหญาของทางราชการ
4. มีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาใชจายในการจางเหมาเอกชนดําเนิน
งานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูลและ
ธุรการ

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 4 /2549
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
--------------ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 616/2546 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ.2546 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ นั้น
เนื่องจากไดมีระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยไดยกเลิกระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2547 พรอมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/รายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณใหม ฉะนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบ
ประมาณ พ.ศ.2548 และสอดคลองกับการบริหารงบประมาณ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)
และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2546 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงแกไขบัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัด แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 616/2546 ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจดานบริหารงบประมาณ ดังบัญชี
รายระเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ) นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
(นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหผวู าราชการจังหวัด
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 4/2549 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549
ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

การมอบอํานาจดานบริหารงบประมาณ
- อํานาจดานการบริหารงบประมาณ
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ขอ 24, 25, 26 และ 28
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 ขอ 6
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0526.7/ว62
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0526.5/ว131
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจดานการบริหารงบประมาณ ดังนี้
1. มีอํานาจในการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
2. มีอํานาจในการโอนเงินงบกลาง การเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง การ
โอนเงินประจํางวด และการเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด
3. มีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการในเรื่องตาง ๆ ของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดังนี้
1) การจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการไมรวมถึงบานพัก
ของทางราชการ
2) การจางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
3) การจางเหมาดูแลรักษาตนไม หรือสวนไมประดับ หรือสวนหยอม
หรือสนามหญาของทางราชการ
4. มีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินคาใชจายในการจางเหมาเอกชนดําเนิน
งานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูลและ
ธุรการ

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 574 /2546
เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด
--------------ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจ
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. นั้น
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอาศัย
อํานาจตามมาตรา 38 (7) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5 / 1104 ลงวันที่ 11
กันยายน 2546 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) นายมนู เลียวไพโรจน
(นายมนู เลียวไพโรจน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหผวู าราชการจังหวัด
แนบทายคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 574 /2546 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2546
ที่
1.
1.1

1.2

2.
2.1

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8
ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด

การเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ระดับ 8 ลงมา

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ

มาตรา 52 (5) และ 57 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
พลเรือนสามัญระดับ 8 ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตาม
มาตรา 52(5) และ 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด
และใหแจงใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทราบทุกครั้ง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดและใหหัวหนาสวนราชการใหความรวมมือกับผูวาราชการ
จังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ในราชการบริหารสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ 8 ลงมา และใหสวนราชการ
ตนสังกัดตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของขาราชการกลุมดังกลาว

(ครุฑ)

คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ 109 /2547
เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด
-------------ตามคําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 302/2546 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มอบอํานาจดานการ
บริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติ ราชการแทน นั้น
เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ที่ นร 1206/ว 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 แจงแนวทางการมอบ
อํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 และเพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 302/2546 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2546 นั้นเสีย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
1. การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กําหนดใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ ตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 และขอ 28
2. การใชเงินประจํางวดเหลือจายเพื่อนําไปสมทบจายรายการคาครุภัณฑ และสิ่งกอสรางที่สวนราชการนั้นเปน
ผูดําเนินการเอง หรือตามโครงการถายโอนบริหารสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ ไดรับอนุมัติไวแลว แตมีเงินประจํา
งวดไมเพียงพอ หรือเพื่อนําไปกําหนดปริมาณงานเพิ่มขึ้น หรือกําหนดรายการกิจกรรมใหมที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น
และอยูในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาทองถิ่น แตตอง ไมมีลักษณะเปนการกอหนี้ผูกพันงบประมาณปตอไป ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0403/ว 24 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
3. ใหผูวาราชการจังหวัดผูรับมอบอํานาจมีอํานาจมอบอํานาจชวงใหกับอุตสาหกรรมจังหวัด
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสามารถดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตอไปได
สําหรับการบริหารงบประมาณตามโครงการถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมไมมีการจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการถายโอนงานกิจกรรมบริการสาธารณะใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตอยางใด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
(นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ครุฑ)

คําสั่งกรมโรงงานุตสาหกรรม
ที่ 119 /2547
เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด (เพิ่มเติม)
--------------ตามคําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 109/2547 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547
มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด นั้น
เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ที่ มท 0208.2/ว 790 ลงวันที่
4 มีนาคม 2547 แจงการมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหสมบูรณในเรื่องการบริหารงานพัสดุ
และการใชเงินเหลือจายใหแกผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด
(เพิ่มเติม) ดังตอไปนี้
1. การบริหารงานพัสดุใหมีอํานาจการจัดซื้อ จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม
2. ใหผูวาราชการจังหวัดผูรับมอบอํานาจมีอํานาจมอบอํานาจชวงใหกับอุตสาหกรรมจังหวัด
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสามารถดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตอไปได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
(นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ที่

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
ออกจากฐานการคํานวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการ
โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนชาราชการ
พลเรือนสามัญระดับ 7 ลงมา และสวนราชการตนสังกัดออกคําสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการพลเรือน
สามัญ ระดับ 8 ตามผลการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด ในกรณีที่
สวนราชการตนสังกัดออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแตกตางจากความเห็น
ของผูวาราชการจังหวัด ใหทําหนังสือชี้แจงเหตุผลอยางเปนทางการดวย

2.2

กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน

3.
การมอบอํานาจดําเนินการทางวินัย
3.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
3.1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และสงเรื่องให อ.ก.พ.กรม
หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา
104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานประจําในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะผูซึ่งมีผลการ
ปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ อันควรแจงใหสวน
ราชการตนสังกัดทราบ

มาตรา 38( 7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ในสังกัดราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตามมาตรา
102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนํา
เรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาตาม
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ที่
3.1.2 การสั่งพักขาราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ซึ่งมิใชหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัด ตามมาตรา 107 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
มาตรา 38 (7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

3.1.3 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติ อ.ก.พ.กรม มาตรา 38(7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ตามมาตรา 104 แหงพระราช
แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ในสังกัด
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่ง หรือปฏิบัติใหเปนไปตาม
ที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณามีมติ ตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

3.2

กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ
ในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และสงเรื่องให
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี
พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
3.2.1 การสั่งพักขาราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535

มาตรา 38(7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงขาราชการทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.
กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

มาตรา 38(7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนทุกระดับในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 107
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ที่
3.2.2 ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนใน
ราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด
นั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
3.2.3 สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ
ตามมาตรา 103 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

4.
4.1

การมอบอํานาจดานการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการ
การสรรหาบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ

มอบอํานาจใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือสั่งการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือน
ทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําใน
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535
มาตรา 38 (7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ 1. มอบอํานาจใหผูวาราชการมีอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณามีมติ ตามมาตรา 104 แหง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนประการใด
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่ง
ลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 103 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ได

มาตรา 38 (7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

มาตรา 38(7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

1. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใช
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตามเงื่อนไขดังนี้
1) ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถึงความจําเปนพิเศษ
2) ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ดําเนินการ
3) ผูที่ไดรับคัดเลือกซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตองอยูปฏิบัติราชการ
ในจังหวัดนั้น ไมนอยกวา 2 ป โดยหามยายไปจังหวัดอื่น เวนแต
ลาออกจากราชการ

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ที่

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ
ดังนี้
1) ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่งจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนของจังหวัด ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาระดับ 7 จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธาน
2) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับ
ตําแหนง โดยระบุชื่อตําแหนง ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิด
ชอบของตําแหนง คุณสมบัติพิเศษสําหรับตําแหนง ซึ่งระบุถึง
ความรู ความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
นั้นโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัดรับรองขอกําหนดดังกลาว
3) จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนดตาม 2)
4) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร
5) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีทดสอบความรู
ความสามารถ สมรรถนะที่จําเปนตามขอกําหนดของตําแหนง
หรือประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนแลวแตกรณี ในการ
นี้ คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ
กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน กรรมการประเมินหรือ
กรรมการอื่น หรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตางๆไดตาม
ความจําเปน

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการ
ที่

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
6) เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผูที่ไดรับ
การคัดเลือกแลว ก็ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหผูนั้น
ดํารงตําแหนงได
7) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วาง และ
ภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งใหผูผาน
การคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็
ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัด
2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการดังกลาวแทนหัวหนาสวนราชการ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรลุผูสําเร็จ
การศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได โดยขอรายชื่อและ
รายละเอียดตาง ๆ ของผูยื่นความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงาน ก.พ.
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผูมี
วุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก. และ ภาค ข. ของ ก.พ. เขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
ระดับ 4 ได โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 โดยขอรายชื่อและรายละเอียด
ตาง ๆ ของผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.

4.2

การคัดเลือกผูมีวุฒิที่ ก.พ. กําหนด

มาตรา 38(7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

4.3

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

มาตรา 38(7) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545

(ครุฑ)

คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ 108 /2547
เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด
-------------ตามคําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 258/2546 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติ
ราชการแทน นั้น
เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ที่ นร 1206/ว 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547
แจงแนวทางการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. 2546 และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่ 258/2546 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นั้นเสีย
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
1. เสนอความเห็นและขอความรวมมือในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายตามมาตรา 57 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
2. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 102
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
อ.ก.พ.กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 แลวแตกรณี
4. สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535
6. สั่งลงโทษตามมาตรา 103 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 กรณีดังตอไปนี้
6.1 เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณีตามขอ 3 และ อ.ก.พ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณามีมติตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
/ 6.2 เมื่อผูวาราชการจังหวัด……..

-26.2 เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรบมอบอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
สั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ตามขอ 5 และคณะกรรมการหรือผูดําเนินการสอบสวนมีความเห็นแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจพิจารณา และหรือออกคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามมาตรา 103
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได และรายงานการดําเนินการทางวินัยใหอธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ
ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2539
7. ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ซึ่งเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับราชการแลว ก็ใหดําเนินการ สั่งบรรจุและ
แตงตั้งผูนั้นดํารงตําแหนงได และหากในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วาง และภายหลัง
มีตําแหนงวางเพิ่มอีกก็อาจบรรจุและแตงตั้งใหผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวได หรือจะดําเนินการคัดเลือก
ใหมก็ได
8. ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนดเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545
9. ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ
ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ 4 โดยใชหลัก
เกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.4/ว1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536
10. ใหรูวาราชการจังหวัดผูรับมอบอํานาจมีอํานาจมอบอํานาจชวงใหกับอุตสาหกรรมจังหวัด
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดสามารถดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตอไปได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
(นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

(ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 261 /2547
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
--------------อนุสนธิคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 427/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 เรื่อง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น
เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสอดคลองกับแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนด ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา 38(7)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 ขอ 11 จึงใหมอบอํานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัด
ลําปาง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาณี ผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย ผูวาราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี ผูวาราชการจังหวัดสงขลา และเมื่อ
ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจ และเห็นชอบใหมอบอํานาจตอใหผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ประจําจังหวัดดังกลาวขางตน และผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัด
ลําปาง ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ และใหรายงานผลการใชอํานาจใหอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ตามนัยขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายสุพัฒน ลิมปาภรณ
(นายสุพัฒน ลิมปาภรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

การมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 261 / 2547 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

1.

การอนุมัติเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 มาตรา 38 (7) และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ.2524 ขอ 11

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การอนุมัติการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการ
เดินทางเพื่อเขารวมการประชุมในประเทศ การสัมมนา
และการฝกอบรม แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการ
ประจําในตางประเทศ และการเดินทางตามระเบียบ
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ

หมายเหตุ

ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 497 /2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
-------------------------เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํ า นาจตามมาตรา 38 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวง
การคลัง ว า ด ว ยลู กจ า งประจํา ของส ว นราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบกับ หนั ง สื อ สํ า นั กงาน ก.พ. ที่ นร
0707.5.2/76 ลงวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2545 หนัง สือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.6/ว76 ลงวัน ที่ 16
สิงหาคม 2545 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 จึงออก
คําสั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ กํ า หนดไว แ ล ว ในคํ า สั่ ง นี้ ห รื อ ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ คํ า สั่ ง นี้ ให ใ ช
คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1ตุลาคม 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายสุพัฒน ลิมปาภรณ
(นายสุพัฒน ลิมปาภรณ)
อธิบดีกรมสงเสริม

ที่
1.
1.1

1.2

2.
2.1

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 497 /2546 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่มอบให
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ระเบียบ ขอบังคับ
ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค
- การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นคาจาง

การดําเนินการทางวินัย
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการมอบอํานาจ
ของขาราชการตามคําสั่งกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ที่ 427/2546 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0506.6/ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
2545

- เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของลูกจางประจําในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค

2–
ที่
2.2
2.2.1

2.2.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค
การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงและการลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรง แลวรายงานผลการดําเนินการใหหัวหนา
สวนราชการทราบตอไป

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรงและการลงโทษทางวินัยอยางรายแรงสําหรับ
ลูกจางประจํา แลวรายงานผลการดําเนินการใหหัวหนาสวน
ราชการทราบตอไป

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสอบสวน
ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงาน
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชาตามวิธีการที่
ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร และลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรง และเมื่อดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนินการนั้น
ใหหัวหนาสวนราชการทราบตอไป
ตามขอ 50 และขอ 51 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.2537
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0527.6/ว 5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539
และมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแก
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางซึ่งปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ
และเมื่อดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนินการนั้นใหหัวหนาสวน
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ราชการทราบตอไป ตามขอ 50 และขอ 52 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
พ.ศ.2545 มาตรา 38 (7)
ลูกจางประจํา พ.ศ 2537 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2546 และมาตรา 109 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38 (7)

ที่
2.2.3

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 ขอ 55 แลวรายงานผลการดําเนินการให
หัวหนาสวนราชการทราบตอไป

-3มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 38(7)

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจําในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้นๆ
และเมื่อดําเนินการประการใดแลวใหรายงานผลการดําเนินการ
นั้น ใหหัวหนาสวนราชการทราบตอไป ตามขอ 55 แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 และมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)

2.2.3

การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 ขอ 55 แลวรายงานผลการดําเนินการให
หัวหนาสวนราชการทราบตอไป

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 38(7)

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจําในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้นๆ
และเมื่อดําเนินการประการใดแลวใหรายงานผลการดําเนินการ
นั้น ใหหัวหนาสวนราชการทราบตอไป ตามขอ 55 แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 และมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)

(ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 556 /2548
เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติงานราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
---------------อนุสนธิคําสั่ง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 427 / 2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 มอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น
เนื่ อ งจากสํ า นั ก งบประมาณ ได กํ า หนดระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พร อ มทั้ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณ
ใหเหมาะสมกับโครงสรางผลผลิตตามระบบงบประมาณใหม ดังนั้น เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหาร
งานแบบบู ร ณาการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล และสอดคล อ งกั บ แนวทางที่สํ า นั กงบประมาณ
กําหนด จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 463/2546 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความนั ย มาตรา 38 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2545 ประกอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2546 และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วา ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
บูรณาการ พ.ศ. 2546 จึงมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม, จังหวัด
ลําปาง, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดขอนแกน, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัด
อุ บ ลราชธานี , จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี , จั ง หวั ด ชลบุ รี , จั ง วั ด สุ ร าษฏร ธ านี , จั ง หวั ด สงขลา ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม และเมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ มอบอํ า นาจแล ว เห็ น ชอบให ม อบอํ า นาจ
ต อ ให ผู อํ า นวยการศู น ย ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาค ของกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ป ระจํ า จั ง หวั ด นั้ น ๆ และ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลําปาง ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ และ
ให รายงานผลการใชอํ า นาจให อ ธิ บ ดีก รมสง เสริม อุต สาหกรรมทราบตามความนั ย ขอ 7 แหง ระเบี ยบสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ตอไป ภายในวันที่ 30 วัน นับแตวันรับมอบอํานาจจาก
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) นายปราโมทย วิทยาสุข
(นายปราโมทย วิทยาสุข)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

อํานาจที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการบริหาร
งบประมาณ
- อํานาจดานการบริหาร
งบประมาณรายจาย

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่ 556 /2548 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548
มอบโดยอาศัยอํานาจตาม
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
กฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ

- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548
ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26
และ
ขอ 28

- อํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจาย ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในงบรายจายใดๆ
ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการ
ตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมหรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ
เดิมดังกลาวใหบรรลุเปาหมายการใหบริการของกระทรวงหรือ
เปาหมายตามแผงบประมาณในเชิงบูรณาการ แตตองไม
กอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาว ตองไมเปน
กานกําหนดอัตราบุคคลากรตั้งใหมรายการคาที่ดินหรือเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชกาตางประเทศที่ไมไดกําหนดไว
ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณและใน
กรณีที่เปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาและต่ํา
กวาสิบลานบาท ตามลําดับ

หมายเหตุ

- การดําเนินการบริหารงบประมาณรายจายของผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 ขอ 23 ซึ่งกําหนดวาการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายใหดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการเพิ่มคุณภาพการใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือ
สนับสนุนการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมทั้งจะตอง
แสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได โดย
คํานึงถึงประโยชนตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส
รวมทั้งตองสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาวขางตน
ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตหรือโครงการของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณหรือ
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ
และตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ

-2อํานาจที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ

- การดําเนินการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- อํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการ
รายจายใหผูรับมอบอํานาจสามารถดําเนินการไดในไตร
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือ
มาสที่สี่ ของงบประมาณ นั้น
โครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการ
จัดซื้อจัดจางแลวไปใชจายเปนรายจายใดๆ ยกเวนเปน
รายการคาที่ดินหรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบ
ประมาณและหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระหรือ
คาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ
ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ
- ในกรณีไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ ในงบรายจายของผลผลิตหรือโครงการใด
แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ใหผูรับมอบ
อํานาจ มีอํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจายในงบรายจายตาง ๆ ภายใตแผน
งบประมาณเดียวกันหรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่ม
วงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางนั้นไดไมเกินรอยละ
สิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณและในกรณี
รายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ไมอาจจัดหาไดนั้นเปน
รายการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณโดยมีเงินนอก
งบประมาณสมทบอยูแลวใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่ม
ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอก

-3อํานาจที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
งบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณราย
จายไปเพิ่ม ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินใน
สวนที่งบประมาณรายจายรายการนั้น และคําวา “ราย
การ” หมายความวารายการที่ระบุไวในการจัดสรร
งบประมาณเวนแตในกรณีที่ไดรวมรายการครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน ใหถือวา
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการและ
คําวา “หนวย” หมายความวา หนวยที่สามารถนับได
- เมื่อผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจตามที่ไดรับมอบแลว
และมีการดําเนินการสั่งโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใหจัดทําและ
สงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกคภาครัฐ โดยไมชักชา
ตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนดอยางชาไม
เกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย

หมายเหตุ

บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 261 /2547 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

1

การอนุมัติเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 มาตรา 38 (7) และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ.2524 ขอ 11

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การอนุมัติการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการ
เดินทางเพื่อเขารวมการประชุมในประเทศ การสัมมนา
และการฝกอบรม แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการ
ประจําในตางประเทศ และการเดินทางตามระเบียบ
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ

หมายเหตุ

(ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 427 /2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
--------------เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2546 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 1009.5/1106 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 จึงออก
คําสั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้หรือที่ขดั หรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใช
คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายสุพัฒน ลิมปาภรณ
(นายสุพัฒน ลิมปาภรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ที่
1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 427 /2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่มอบให
ระเบียบ ขอบังคับ
ปฏิบัติราชการแทน

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพล
เรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัดและใหกรมให
ความ รวมมือกับผูวาราชการจังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผล
ความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารงาน ของผูวาราชการจังหวัดเปน
หลัก

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งทํางานประจําในภูมิภาค

-2-

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

การดําเนินการทางวินัย
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค 3.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
3.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
มาตรา 102 และมาตรา 104

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

3.
3.1

3.2.2 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 มาตรา 107

3.2.3 การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา
อยูในจังหวัดนั้นๆตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ
นําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแลวแตกรณีพิจารณาตามมาตรา 104
แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือ
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ
ประจําอยูในจังหวัดนั้นๆตามมาตรา 107 แหง
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการให
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ มีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหง
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

3.2.4 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
มาตรา 103 และมาตรา 104

4

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษา
ทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากร
ในพื้นที่

-3มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงแลวแตกรณี ตาม 3.2.1
และ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณามีมติตาม
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ
มอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูใดไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการ
ใหมีการสอบสวนทางวินัย
อยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่
ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ตาม 3.2.3 และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนมี
ความเห็นแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษ
ในความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ได
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 1) การสรรหาบุคคลในพื้นที่
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถใน
การใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใช
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-4มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการ
คัดเลือกตามขอ 4.1 ในแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลให
ผูวาราชการจังหวัด เอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1009.5/1106 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 รวมทั้ง
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการบรรจุและแตงตั้งขาราชการ
ที่ไดรับการสรรหาดังกลาวดวย
2) การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่
ก.พ. กําหนด เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได โดยขอ
รายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่นความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงาน ก.พ.
3) การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. และ ภาค ข. ของ ก.พ.
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก. และ ภาค ข.
ของ ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ 4 ได โดยใช
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-5มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
ตามขอ 2 ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 07098.4 /ว 11 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536
โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูสอบผานจาก
ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.

(ครุฑ)

เรื่อง

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 115 /2547
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
----------------

อนุสนธิคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 427/2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 เรื่อง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น เพื่อใหผูวาราชการ
จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลองกับแนวทางที่
สํานักงบประมาณกําหนด โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง จึงใหยกเลิกความใน ขอ 1, ขอ 5 และ ขอ 6 ของ
คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 509/2546 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 เรื่องการมอบอํานาจ การสั่งการ
การอนุมัติ และการเบิกจายเงิน อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2545 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2546 จึงใหมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมให ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ผูวา
ราชการ จังหวัดอุดรธานี ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูวาราชการจังหวัด
บุรีรัมย ผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี ผูวาราชการ
จังหวัดสงขลา และเมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจแลว เห็นชอบใหมอบอํานาจตอใหผูอํานวยการ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ประจําจังหวัดดังกลาวขางตน และผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดลําปาง ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ และใหหมายรวมการมอบอํานาจที่ได
ดําเนินการไปแลวกอนหนานี้ และใหรายงานผลการใชอํานาจใหอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมตามนัยขอ 7
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายสุพัฒน ลิมปาภรณ
(นายสุพัฒน ลิมปาภรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ที่
1.
1.1

1.2

2.
2.1

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 497 /2546 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่มอบให
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ระเบียบ ขอบังคับ
ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค
- การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นคาจาง

การดําเนินการทางวินัย
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการมอบอํานาจ
ของขาราชการตามคําสั่งกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ที่ 427/2546 ลงวันที่ 14
ตุลาคม 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0506.6/ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม
2545

- เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค

ที่
2.2
2.2.1

2.2.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ซึ่งปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค
การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงและการลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรง แลวรายงานผลการดําเนินการใหหัวหนา
สวนราชการทราบตอไป

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรงและการลงโทษทางวินัยอยางรายแรงสําหรับ
ลูกจางประจํา แลวรายงานผลการดําเนินการใหหัวหนาสวน
ราชการทราบตอไป

- 2–
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38 (7)

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสอบสวน
ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงาน
อยูในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชาตามวิธีการที่
ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร และลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรง และเมื่อดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนินการ
นั้น ใหหัวหนาสวนราชการทราบตอไป
ตามขอ 50 และขอ 51 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ.2537
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0527.6/ว 5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539
และมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38 (7)

- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง และลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแก
ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางซึ่งปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้น ๆ
และเมื่อดําเนินการประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนินการนั้นใหหัวหนาสวน
ราชการทราบตอไป ตามขอ 50 และขอ 52 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจํา พ.ศ 2537 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2546 และมาตรา 109 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)

-3ที่
2.2.3

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 ขอ 55 แลวรายงานผลการดําเนินการให
หัวหนาสวนราชการทราบตอไป

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 38(7)

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
- มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ซึ่งปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้นๆ
และเมื่อดําเนินการประการใดแลวใหรายงานผลการดําเนินการ
นั้น ใหหัวหนาสวนราชการทราบตอไป ตามขอ 55 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 และมาตรา 109 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)

ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 556 /2548
เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติงานราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
---------------อนุสนธิคําสั่ง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 427 / 2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546 มอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น
เนื่ อ งจากสํ า นั ก งบประมาณ ได กํ า หนดระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548
พร อ มทั้ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใช จ า ยงบประมาณ
ใหเหมาะสมกับโครงสรางผลผลิตตามระบบงบประมาณใหม ดังนั้น เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหาร
งานแบบบู ร ณาการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล และสอดคลอ งกั บ แนวทางที่สํ า นั กงบประมาณ
กําหนด จึงใหยกเลิกคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 463/2546 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความนั ย มาตรา 38 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ. 2545 ประกอบมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2546 และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วา ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรี วา ดวยการบริหารงบประมาณจั งหวัด
บูรณาการ พ.ศ. 2546 จึงมอบอํ านาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม, จังหวัด
ลําปาง, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดขอนแกน, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัด
อุ บ ลราชธานี , จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี , จั ง หวั ด ชลบุ รี , จั ง วั ด สุ ร าษฏร ธ านี , จั ง หวั ด สงขลา ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม และเมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ มอบอํ า นาจแล ว เห็ น ชอบให ม อบอํ า นาจ
ต อ ให ผู อํ า นวยการศู น ย ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาค ของกรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมที่ ป ระจํ า จั ง หวั ด นั้ น ๆ และ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลําปาง ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ และ
ให รายงานผลการใชอํ า นาจใหอ ธิบ ดีก รมสง เสริม อุต สาหกรรมทราบตามความนั ย ขอ 7 แหง ระเบี ยบสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ตอไป ภายในวันที่ 30 วัน นับแตวันรับมอบอํานาจจาก
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548
(ลงชื่อ) นายปราโมทย วิทยาสุข
(นายปราโมทย วิทยาสุข)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรมที่ 556 /2548 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548
อํานาจที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการ
บริหารงบประมาณ
- อํานาจดานการบริหาร
งบประมาณรายจาย

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ

- ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548
ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 และ
ขอ 28

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ

- อํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจาย ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในงบรายจาย
ใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน เพื่อจัดทํา
ผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมหรือ
เพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว
ใหบรรลุเปาหมายการใหบริการของกระทรวงหรือเปาหมาย
ตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ แตตอง
ไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและ
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาว
ตองไมเปนการกําหนดอัตราบุคคลากรตั้งใหมรายการคาที่ดิน
หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่
ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณและในกรณีที่เปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหา
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่ง
ลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาท ตามลําดับ

- การดําเนินการบริหารงบประมาณรายจายของผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 ขอ 23 ซึ่งกําหนดวาการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจายใหดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในการ
ดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเพิ่มคุณภาพการ
ใหบริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุน
การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรวมทั้งจะตอง
แสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได โดยคํานึงถึงประโยชน
ตอประชาชน ความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส รวมทั้งตอง
สอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม การ
โอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายดังกลาวขางตน
ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตหรือโครงการของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
หรือแผงบประมาณในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงใน
สาระสําคัญและตองไมทําใหคาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้น
ปงบประมาณ

-2อํานาจที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
- อํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิตหรือ
โครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการ
จัดซื้อจัดจางแลวไปใชจายเปนรายจายใดๆ ยกเวนเปน
รายการคาที่ดินหรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบ
ประมาณและหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระหรือ
คาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ
ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ
- ในกรณีไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
รายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ ในงบรายจายของผลผลิต
หรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ
ก็ตาม ใหผูรับมอบอํานาจ มีอํานาจโอนหรือเปลี่ยน
แปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายตาง ๆ
ภายใตแผนงบประมาณเดียวกันหรือนําเงินนอก
งบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางนั้นไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณและในกรณีรายการครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางที่ไมอาจจัดหาไดนั้นเปนรายการที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบ
อยูแลวใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอก

หมายเหตุ
- การดําเนินการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายใหผูรับมอบอํานาจสามารถดําเนินการไดในไตร
มาสที่สี่ ของงบประมาณ นั้น

อํานาจที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ

-3ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
งบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณราย
จายไปเพิ่ม ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินใน
สวนที่งบประมาณรายจายรายการนั้น และคําวา “ราย
การ” หมายความวารายการที่ระบุไวในการจัดสรร
งบประมาณเวนแตในกรณีที่ไดรวมรายการครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน ใหถือวา
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการและ
คําวา “หนวย” หมายความวา หนวยที่สามารถนับได
- เมื่อผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจตามที่ไดรับมอบแลว
และมีการดําเนินการสั่งโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ใหจัดทําและ
สงรายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกคภาครัฐ โดยไมชักชา
ตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนดอยางชาไม
เกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจาย

หมายเหตุ

บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 261 /2547 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

1

การอนุมัติเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 มาตรา 38 (7) และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ.2524 ขอ 11

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การอนุมัติการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งการ
เดินทางเพื่อเขารวมการประชุมในประเทศ การสัมมนา
และการฝกอบรม แตไมรวมถึงการเดินทางไปรับราชการ
ประจําในตางประเทศ และการเดินทางตามระเบียบ
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน
ณ ตางประเทศ

หมายเหตุ

ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 427 /2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
--------------เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2546 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 1009.5/1106 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 จึงออก
คําสั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้หรือที่ขดั หรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใช
คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายสุพัฒน ลิมปาภรณ
(นายสุพัฒน ลิมปาภรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 427 /2546 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2546
ที่
1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นในการแตงตั้ง
(ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัดและใหกรมให
ความ รวมมือกับผูวาราชการจังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผล
ความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารงาน
ของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งทํางานประจําในภูมิภาค

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

การดําเนินการทางวินัย
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค 3.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
3.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
มาตรา 102 และมาตรา 104

-2มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

3.
3.1

3.2.2 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 มาตรา 107

3.2.3 การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา
อยูในจังหวัดนั้นๆตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102

มอบอํานาจใหผูวา ราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ
นําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงแลวแตกรณี
พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือ
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ
ประจําอยูในจังหวัดนั้นๆตามมาตรา 107 แหง
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวนวินัย
อยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
นั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
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3.2.4 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
มาตรา 103 และมาตรา 104

4

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษา
ทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากร
ในพื้นที่

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงแลวแตกรณี ตาม 3.2.1
และ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณามีมติตาม
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ
มอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูใดไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัย
อยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด
นั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ตาม 3.2.3 และคณะกรรมการหรือ
ผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับ
มอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษในความผิดวินัย
อยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ได
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 1) การสรรหาบุคคลในพื้นที่
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
ทองถิ่น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใช
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มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกตามขอ 4.1 ในแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลให
ผูวาราชการจังหวัด เอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1009.5/1106 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 รวมทั้ง
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการบรรจุและแตงตั้งขาราชการ
ที่ไดรับการสรรหาดังกลาวดวย
2) การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 11
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได โดยขอรายชื่อและรายละเอียด
ตางๆ ของผูยื่นความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร
สํานักงาน ก.พ.
3) การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. และ
ภาค ข. ของ ก.พ.
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก. และ ภาค ข.
ของ ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ 4 ได โดยใช
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-5มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
ตามขอ 2 ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 07098.4 /ว 11 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536
โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูสอบผานจาก
ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.

(ครุฑ)

คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ที่ 115 /2547
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
---------------อนุ ส นธิ คํ า สั่ ง กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ที่ 427/2546 ลงวั น ที่ 14 ตุ ล าคม 2546 เรื่ อ ง
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นั้น เพื่อใหผูวาราชการ
จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคลองกับแนวทางที่
สํานักงบประมาณกําหนด โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงจึงใหยกเลิกความใน ขอ 1, ขอ 5 และ ขอ 6 ของ
คําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 509/2546 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 เรื่องการมอบอํานาจ การสั่งการ
การอนุมัติ และการเบิกจายเงิน
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
จึงใหมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมให ผูวาราชการจั งหวัด
เชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
ผูว า ราชการจัง หวัดสุพรรณบุรี ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี ผู วาราชการ
จังหวัดสงขลา และเมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจแลว เห็นชอบใหมอบอํานาจตอใหผูอํานวยการ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ประจําจังหวัดดังกลาวขางตน และผูอํานวยการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผาจังหวัดลําปาง ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ และใหหมายรวมการมอบอํานาจที่ได
ดําเนินการไปแลวกอนหนานี้ และใหรายงานผลการใชอํานาจใหอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมตามนัยขอ 7
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายสุพัฒน ลิมปาภรณ
(นายสุพัฒน ลิมปาภรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ 115/2547 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2547
ที่
1.

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แกไขเพิ่มเติม

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
- การดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกประการ

หมายเหตุ
การมอบอํานาจตอให
ผูอํานวยการศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ประจํา
จังหวัด และผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผา
จังหวัดลําปาง ในการ
ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม วาดวย
การซื้อการจาง
การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบ และควบคุมงาน
การเชา และการลงนาม
สัญญา ในวงเงินดําเนินการ
ครั้งหนึ่ง 1,000,000 บาท

-2ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ
เพื่อใหสอดคลองกับ
คํารับรองการปฏิบัติงาน
ราชการของกรมสงเสริม

2.

การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
ดําเนินการและการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปของ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ระหวางปและเงินงบกลางรายการ
เงินเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชหารแผนดิน
พ.ศ.2534 มาตรา 38(7) และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ของสวนราชการ พ.ศ.2520 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจายจากคลัง พ.ศ.2520 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
คาเชาบาน ขาราชการ พ.ศ.2530
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
- ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือบุตร พ.ศ.2521

- การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติการดําเนินงานใดๆ
การอนุมัติจายเงินยืม และการอนุมัติจายเงินคาใชจายตางๆ
จากเงินงบประมาณรายจายประจําปของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม งบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป
ทุกหมวดรายจายและเงินงบกลางรายการเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล

-3ที่

3.

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
ดําเนินการ และการเบิกจายเงินนอก
งบประมาณ หรือเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจากสวนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ใหดําเนินการเบิกแทนกัน
หรือเงินที่ไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่น

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2538
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 มาตรา 38(7) และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ
พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของ
สวนราชการ พ.ศ.2520 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจายจากคลัง พ.ศ.2520 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

- การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติการดําเนินงานใดๆ
การอนุมัติการจายเงินยืมและการอนุมัติเงินจายคาใชจายตางๆ
ภายในขอบเขตวัตถุประสงค ของเงินนอกงบประมาณ หรือ
เงินงบประมาณ ที่ไดรับจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ใหดําเนินการเบิกแทนกัน หรือเงินที่ไดรับความชวยเหลือ
จากหนวยงานอื่น

หมายเหตุ

ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ที่ 284/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
--------------เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น พ . ศ . 2 5 3 4 ซึ่ ง แ ก ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย พ ร ะ ร า ช
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ระเบี ย บว า ด ว ย การบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ. 2546 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย การบริ ห ารงบประมาณจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. 2546
ระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว า ด ว ย การพั ส ดุ พ.ศ. 2535 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวย การพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย จึงออกคําสั่งมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี) ยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายอิสสระ โชติบุรการ
(นายอิสสระ โชติบุรการ)
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

บัญชีการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายที่ 284 /2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
ที่
1

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ
อํานาจการบริหารงบประมาณรายจาย

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
- ระเบียบวาดวย การบริหารงานงบประมาณ
พ.ศ. 2546 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 และขอ 28
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546
ขอ 5

-2-

ลักษณะงานที่มอบให ปฏิบัติราชการแทน
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ตามขอ 24
แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงานหรือจากการจัดซื้อจัดจาง แลวไปกําหนดเปน
รายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได
แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ และ
กรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหโอนไปชําระหนี้คา
สาธารณูปโภคเปนลําดับแรก ในกรณีที่กําหนดเปนรายการ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางเพิ่มเติม จะตองมีวงเงินตอหนวย
ต่ํากวาหนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ ตาม
ขอ 25 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.
2546
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจาย
ตาง ๆ ภายใตแผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงิน

ที่

2.

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

การมอบอํานาจดานการอนุญาต การอนุมัติ
และสั่งการตามกฎหมายอื่น
การมอบอํานาจในการดําเนินการจัดการพัสดุ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให ปฏิบัติราชการแทน

ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามขอ 26 แหงระเบียบวาดวย
การบริหารงานงบประมาณ พ.ศ.2546
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบกลางให
นําความใน ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 มาใชบังคับโดยอนุโลม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. - มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกินกวา 200,000 บาท และตามวงเงินที่อยูในอํานาจของ
2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจสั่งการและดําเนินการ
นายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ (6) พ.ศ.2545
ในเรื่องอื่นๆอันเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง
ขอ 9
ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการ
การพัสดุ พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545
ขอ 23

(ครุฑ)

คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ที่ 189/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
--------------เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร จึงออกคําสั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวน
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใช
คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
(นายอนุสรณ เนื่องผลมาก)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ 189 /2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546
ที่
1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นในการ
แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานใน
จังหวัดและใหกรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด โดย
พิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดราชการบริการสวนกลาง ซึ่งทํางานประจํา
ในภูมิภาค

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-2มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน

3.
3.1

การดําเนินการทางวินัย
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค 3.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
3.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด
นั้นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 มาตรา 102 และมาตรา 104

3.2.2 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 มาตรา 107

3.2.3 การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือน
สามัญ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ
ประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7)

มอบอํานาจใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการ
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7)
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 107
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวน
วินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7)
ประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

ที่
3.2.4

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
มาตรา 103 และมาตรา 104

-3มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ลักษณะงานที่มอบให
ระเบียบ ขอบังคับ
ปฏิบัติราชการแทน
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน 1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนํา
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
แลวแตกรณี ตาม 3.2.1 และ อ.ก.พ.กรม หรือ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณามีมติ ตามมาตรา 104
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปน
ไปตามนั้น
2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมี
การสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ตาม 3.2.3 และ
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนมีความเห็น
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ
พิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษในความผิด
วินัยอยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 ได

ที่
4

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใช
ภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะ
กลมกลืนกับประชากรในพื้นที่

-4มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
1) การสรรหาบุคคลในพื้นที่
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหา
บุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก
ตามขอ 4.1 ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจ
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด แนบทาย
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1107 ลงวันที่ 10
กันยายน 2546 รวมทั้งใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ
บรรจุและแตงตั้ง ขาราชการที่ไดรับการสรรหาดังกลาวดวย
2) การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือก
เพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตางๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่
นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได โดยขอ
รายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่นความจํานงจาก
ศูนยสรรหาและเลือกสรรสํานักงาน ก.พ.

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-5มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
3) การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก.
และ ภาค ข. ของ ก.พ.
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก.
และ ภาค ข. ของ ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
ระดับ 4 ได โดยใชหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบทาย
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 07098.4 /ว 11 ลงวันที่
12 มีนาคม 2536 โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ
ของผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.

(ครุฑ)

คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ที่ 222/2546
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
--------------เพื่ อ ใหการปฏิ บัติร าชการของผูว า ราชการจัง หวัด ตามระบบการบริห ารงานจั ง หวั ด
แบบบู ร ณาการสามารถบริ ห ารงานเพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการทํ า เหมื อ งแร เ ป น ไปตาม
นโยบายของรั ฐ และอํ า นวยความสะดวกด า นการบริ ก ารประชาชนให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้
1. อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา 4 แหง พระราชบัญ ญัติแ ร พ.ศ. 2510 และ
มาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนในเรื่ อ งการสั่ ง การ การอนุ ญ าต การปฏิ บั ติ ร าชการ และ
มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ จ า พนั ก งานอุ ต สาหกรรมแร ป ระจํ า ท อ งที่ ตามบั ญ ชี ก ารมอบอํ า นาจตาม
พระราชบั ญ ญั ติ แ ร พ.ศ. 2510 ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รมอุ ต สาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร แนบทายคําสั่งนี้
2. ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ดํ า เนิ น คดี แ พ ง และคดี ป กครองตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และใชแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจฟองคดี ตามที่แนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
(นายอนุสรณ เนื่องผลมาก)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

บัญชีการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ตามคําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ 222 /2546 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546

มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
ที่
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510
1. ยกคําขออาชญาบัตร ผูกขาดสํารวจแร หรือ
อาชญาบัตรพิเศษ ตามมาตรา 34

2. ยกคําขอประทานบัตร ตามมาตรา 47

3. ออกใบอนุญาตใหผูถือประทานบัตรขาย
แรอื่นซึ่งเปนผลพลอยไดจากการทําเหมือง
ตามมาตรา 73 (1)
4. อนุญาตใหผูใดขายแรในกรณีพิเศษเฉพาะ
ครั้งที่ขายตาม มาตรา 99(5)
5. เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามความใน
หมวด 6 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.
2510 ตามมาตรา 103

6. ใหความเห็นชอบเขตโลหกรรมของบุคคลอื่น
ที่ผูถือประทานบัตรชั่วคราว ผูถือ
ประทานบัตร หรือผูรับใบอนุญาตซื้อแรที่
ซื้อแรจากผูรับใบอนุญาตรอนแร ขนแรไป
แตงในเขตดังกลาว ตามมาตรา 104(3)

หนวยงานดําเนินงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534
มาตรา 38(7)
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกคําขอ
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจหรืออาชญาบัตร
พิเศษ กรณีที่ผูยื่นคําขออาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแรหรืออาชญาบัตรพิเศษ ไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม พระราชบัญญัติ
แร พ.ศ.2510 มาตรา 34
มาตรา 38(7)
ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจยกคํ า ขอ
ประทานบัตรกรณีที่ผูยื่นคําขอประทานบัตร
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามพระราชบัญญัติแรพ.ศ.2510 มาตรา 47
มาตรา 38(7)
ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจออกใบ
อนุญาตใหผูถือประทานบัตรขายแรซึ่งเปน
ผลพลอยไดจากการทําเหมือง
มาตรา 38(7)
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหผู
ใดขายแรในกรณีพิเศษเฉพาะครั้งที่ขายนั้น
มาตรา 38(7)
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพิกถอน
ใบอนุญาตที่ออกตามความในหมวด 6 แหง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 เมื่อปรากฎ
วามีการฝาฝนพระราชบัญญัติแร
พ.ศ.2510 หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือ
มีเหตุอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ
ความผาสุกของประชาชน
มาตรา 38(7)
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใหความเห็น
ขอบเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นที่สามารถ
ขนแร ไ ปแต ง ได ต ามเงื่ อ นไขมาตรา 104
(3)

มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
ที่
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510
7. อนุญาตใหสถาบันวิจัยเอกชนเพื่อการศึกษา
หรือวิจัยสามารถมีแรไวในครอบครอง
เกินสองกิโลกรัม ตามมาตรา 105 (9)
8.

อนุญาตใหมีแรไวในครอบครองในกรณี
พิเศษเฉพาะราย ตามมาตรา 105 (10)

9.

อนุญาตใหสถาบันวิจัยของเอกชนเพื่อการ
ศึกษาหรือวิจัยสามารถขนแรได ตามมาตรา
108(7)
10. อนุญาตใหผูใดขนแรไดในกรณีพิเศษ
เฉพาะราย ตามมาตรา 108 (9)

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534
มาตรา 38(7)

มาตรา 38(7)

มาตรา 38(7)

มาตรา 38(7)

11. เพิกถอนใบอนุญาตแตงแร ตามมาตรา 119

มาตรา 38(7)

12. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
ตามมาตรา 126

มาตรา 38(7)

13. เปรียบเทียบปรับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 มาตรา 148
วรรคหนึ่งมาตรา 152 ตรี ตามมาตรา
153 ทวิ
ปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองที่ ตามมาตรา 4

มาตรา 38(7)

-

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตให
สถาบันวิจัยเอกชนเพื่อการศึกษาหรือวิจัย
สามารถมีแรไวในครอบครองเกินสอง
กิโลกรัม
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือใหผูใดมีแรไวในครอบครองเปน
กรณีพิเศษเฉพาะราย
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือใหสถาบันวิจัยของเอกชนเพื่อการ
ศึกษาหรือวิจัยสามารถขนแรได
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือใหผูใดขนแรไดในกรณีพิเศษเฉพาะ
ราย
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพิกถอนใบ
อนุญาตแตงแร เมื่อปรากฎวาฝาฝนพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 หรือเงื่อนไขในใบ
อนุญาต หรือกระทบถึงความปลอดภัยหรือ
ความผาสุกของประชาชน
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพิกถอนใบ
อนุญาตประกอบโลหกรรม เมื่อปรากฏวาได
มีการฝาฝนพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510
หรือเงื่อนไขใบอนุญาต หรือมีเหตุอัน
กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุก
ของประชาชน
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับตามเงื่อนไขมาตรา 153 ทวิ

ใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่มีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
ตามที่พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองถิ่น ภายในเขต

ที่

มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
จังหวัดที่รับผิดชอบ
1. รับเงินคาคําขอ คาธรรมเนียม
และคาใชจายลวงหนา ตามมาตรา 6
วรรคสาม
2. รับคําขอที่ขอรับใบแทนอาชญา
บัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร
หรือใบอนุญาตในกรณีสูญหาย หรือ
ถูกทําลายตามมาตรา 7
3. แกไข เพิกถอนอาชญาบัตรสํารวจ
แร หรือใบอนุญาต กรณีออกโดยคลาด
เคลื่อน หรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ตามมาตรา 9 ทวิ
4. เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ในคณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขต
ตามมาตรา 9 เบญจ
5. รับแจงการพบโบราณวัตถุ หรือแร
พิเศษเกี่ยวกับการศึกษาในทางธรณีวิทยา
ตามมาตรา 11
6. อนุญาตใหทําลาย ดัดแปลง
เคลื่อนยาย ถอนหรือทําใหหลุด ซึ่งหลักเขต
หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ ซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่ไดจัดทํา ตามมาตรา 14
7. รับของกลางเพื่อเก็บรักษาไว กรณี
ที่มีการยึดของกลางที่ตองสงสัยในการ
กระทําผิด โดยไมปรากฏตัวเจาของหรือผู
ครอบครองตามมาตรา 15 เบญจ
8. รับการแสดงตัวของเจาของหรือ
ผูครอบครองที่มีสิทธิรับของกลางคืนตาม
มาตรา 15 เบญจ วรรคสอง
9.รับคําขอและออกอาชญาบัตร
สํารวจแร ตามมาตรา 28
10.รับคําขออาชญาบัตรผูกขาด
สํารวจแร ตามมาตรา 29
11.รับรายงานการสํารวจแรตาม
อาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร ตามมาตรา 31
12.รับคําขออาชญาบัตรพิเศษ ตาม
มาตรา 33
13.รับคําขอประทานบัตร ตาม
มาตรา 44
14.ประกาศการขอประทานบัตรเมื่อ
ไดกําหนดเขตแลว ตามมาตรา 49

ที่

มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
15.รับคําขอประทานบัตรชั่วคราว
ตามมาตรา 51
16.รับคําขอตออายุประทานบัตร
ตามมาตรา 54 วรรคสี่
17. มีหนังสือแจงการปฏิเสธของ
รัฐมนตรีที่ไมตออายุประทานบัตร ตาม
มาตรา 54 วรรคหา
18. ออกใบอนุญาตในการปลูกสราง
อาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง ตามมาตรา
59
19. รับคําขอและออกใบอนุญาต
รวมโครงการทําเหมืองเปนเหมือง
เดียวกัน ตามมาตรา 60 วรรคสาม
20 รับคําขอใบอนุญาตหยุดการ
ทําเหมือง และออกใบอนุญาตหยุดการทํา
เหมืองตามมาตรา 61
21 ออกใบอนุญาตใหทําเหมืองใกล
ทางหลวง หรือทางน้ําสาธารณะ ตาม
มาตรา 62
22 ออกใบอนุญาตใหปดกั้น
ทําลาย หรือกระทําใหเสื่อมประโยชนแกทาง
หลวง หรือทางน้าํ สาธารณะ ตามมาตรา 63
23. ออกใบอนุญาตใหทดน้ําหรือ
ชักน้ําจากทางน้ําสาธารณะ ไมวาจะอยู
ภาย ในหรือภายนอกเขตเหมืองแร ตาม
มาตรา 64
24. ออกใบอนุญาตใหผูถือ
ประทานบัตรในเขตเหมืองแรรายหนึ่งทํา
ทางผานเขตเหมืองแรรายอื่น ตามมาตรา
65
25. สั่งใหเปลี่ยนแปลง หรือแกไข
หรือหยุดการทําเหมือง หรือแตงแร เมื่อ
เห็นวาการทําเหมืองหรือการแตงแรดังกลาว
จะเปนอันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือ
ทรัพยสิน ตามมาตรา 71
26. สั่งเปนหนังสือกําหนดที่ดินที่
ไมไดใชทําเหมืองแลวทําเปนอยางอื่น
โดยไมตองถม ขุดหลุมหรือปลอง หรือทําให
เปนตามเดิม ตามมาตรา 72
27. ออกใบอนุญาตใหนํามูลแร หรือ
มูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร ตาม
มาตรา 74

ที่

มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
28. รับคําขอใหผูอื่นรับชวงการทํา
เหมือง ตามมาตรา 77
29. รับคําขอการโอนประทานบัตร
ตามมาตรา 79
30. จดทะเบียนการโอนประทาน
บัตร ตามมาตรา 79
31. ประเมินคาสิทธิทําเหมืองที่จะ
โอนตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดในกรณีผู
โอนแจงวาไมมีคาตอบแทนหรือเจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่เห็นวาคาตอบ
แทนต่ํา ตามมาตรา 80 วรรคสาม
32. รับคําขอโอนประทานบัตรโดย
การตกทอดทางมรดก ตามมาตรา 81
33. รับคําขอเวนคืนประทานบัตร
มาตรา 84
34. บอกกลาวผูถือประทานบัตรให
ชําระหนี้อันพึงตองชําระตามกฎหมาย ตาม
มาตรา 86
35. แจงคําสั่งรัฐมนตรีที่สั่งเพิกถอน
ประทานบัตร ตามมาตรา 87
36. รับคําขออนุญาตและออกใบ
อนุญาตขุดหาแรรายยอย หรือรอนแร ตาม
มาตรา 90
37. รับคําขอและออกใบอนุญาตขุด
เจาะน้ําเกลือใตดิน ตามมาตรา 91 ทวิ
วรรคสาม
38. สั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ
หยุดการกระทําเพื่อปองกัน หรือระงับ
อันตรายแกบุคคล สัตว พืช หรือทรัพยสิน
ตามมาตรา 91 เบญจ
39. รับคําขอและออกใบอนุญาตซื้อ
แรเพื่อประกอบธุรกิจ ตามมาตรา 93
40. ออกใบอนุญาตซื้อแรนอกสถาน
ที่ ตามมาตรา 94
41. รับคําขอ สั่งอนุญาต และสั่งไม
อนุญาตใหซื้อแรตามใบอนุญาตซื้อแรของ
ผูตาย ตามมาตรา 97
42. รับคําขอและออกใบอนุญาตตั้ง
สถานที่เก็บแร ตามมาตรา 102

ที่

มอบอํานาจดานการสั่งการ การอนุญาต
การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510

ดําเนินคดีแพงและคดีปกครองตามพระราช
บัญญัติแร พ.ศ.2510

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534

อํานาจของผูแทนกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรฐานะผูรับ
ผิดชอบพระราชบัญญัติแร พ.ศ.
2510 ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้น
ฐานและการเหมืองแร พ.ศ.2545

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
43. รับอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบ
อนุญาต การซื้อ การขายแร การเก็บแร
มาตรา 103 วรรคสาม
44. รับเงินประกันหรือหนังสือค้ําประกัน
การชําระคาภาคหลวงแร ตามมาตรา 104 (3)
45. รับคําขอและออกใบอนุญาตมีแร
ไวในครอบครอง ตามมาตรา 106
46. รับคําขอและออกใบอนุญาตขนแร
ตามมาตรา 109
47. อนุญาตใหรวมโครงการทํา
เหมืองเดียวกัน ในกรณีที่ผูถือประทานบัตร
คนเดียวมีประทานบัตรหลายฉบับ หรือผูถือ
ประทานบัตรหลายคน โดยมีเขตเหมืองแร
ติดตอกันตามมาตรา 113
48. รับคําขอและออกใบอนุญาต
แตงแร ตามมาตรา 115
49. สั่งใหเปลี่ยนแปลง แกไข หรือหยุดการ
แตงแร เพื่อปองกันอันตราย ตามมาตรา 118
50. รับอุทธรณคําสั่งที่ถูกเพิกถอนใบ
อนุญาตการแตงแร ตามมาตรา 119
51. รับคําขอใบอนุญาตประกอบ
โลหกรรม ตามมาตรา 122
52. สั่งใหเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ
หยุดการประกอบโลหกรรม ตามมาตรา 125
53. รับคําขอคืนคาภาคหลวง ตาม
มาตรา 127
54. รับคําขอใบอนุญาตนําแรเขาหรือ
สงแรออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 130
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนตัวแทนของอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ดําเนินคดีแพงและคดีปกครอง กรณีเรียก
หนี้ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510

แบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจคดีแพงและคดีปกครอง

หนังสือมอบอํานาจฟองคดี
ทําที่......................................................
วันที่............เดือน...............................พุทธศักราช.............
หนังสือฉบับนี้ ขาพเจา......................................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยูที่..................................................................................................................................................................
มอบอํานาจให...............................................................................เพื่อบังคับใหชําระ ชําระหนี้ หรือคาเสียหายตอศาลที่มีเขต
อํานาจในเรื่องเกี่ยวกับ........................................................................................................................................แทนขาพเจา
ทั้งนี้ ใหรวมถึงการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ทั้งในศาลและนอกศาล ตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง ตั้ ง แต ศ าลชั้ น ต น จนถึ ง ชั้ น อุ ท ธรณ แ ละศาลฎี ก า และตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชอีก
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ตั้งแตศาลปกครองชั้นตนจนถึงชั้นศาลปกครองสูงสุด
ทั้ง ดําเนินการใด ๆ ในชั้นบังคับคดีจนเสร็จสิ้นและใหมีอํานาจแตงตั้งทนายความเพื่อดําเนินคดีนี้ โดยใหทนายความ
ที่
ได รั บ แต ง ตั้ ง มี อํ า นาจดํ า เนิ น กระบวนพิ จ ารณาใดไปในทางจํ า หน า ยสิ ท ธิ ข องคู ค วามหรื อ ของข า พเจ า ได เช น การยอมรั บ
ตามที่คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ์ หรือการใชสิทธิในการอุทธรณ
ฎีกา
หรือขอใหพิจารณาคดีใหม หรือใชสิทธิในการอุทธรณคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
อนึ่ง ใหผูรับมอบอํานาจรับเงินจากศาล หรือเงินที่ไดจากการบังคับคดีแทนขาพเจาได
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป และสถานที่ดังกลาวขางตน
ลงชื่อ..........................................................................ผูมอบอํานาจ
ชื่อ (..............................................................)
ตําแหนง....................................................................
ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบอํานาจ
ชื่อ (..............................................................)
ตําแหนง....................................................................
ลงชื่อ.................................................................................พยาน
ชื่อ (..............................................................)
ตําแหนง....................................................................
ลงชื่อ.................................................................................พยาน
ชื่อ (..............................................................)
ตําแหนง....................................................................

(ครุฑ)

คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ที่ 224/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
---------------เพื่ อ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สามารถบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น ( ฉ บั บ ที่ 5 ) พ . ศ . 2 5 4 5 ป ร ะ ก อ บ กั บ ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงออกคําสั่งมอบอํานาจ ดานการ
บริ ห ารงบประมาณให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ยกเว น กรุ ง เทพมหานคร ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ กํ า หนดไว แ ล ว ในคํ า สั่ ง นี้ ห รื อ ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ คํ า สั่ ง นี้ ใ ห ใ ช
คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
(นายอนุสรณ เนื่องผลมาก)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

(ลงชื่อ)

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหกับผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ตามคําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ที่ 224 /2546 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
ที่

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณ
อํานาจการบริหารงบประมาณ

-

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546
ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 และ ขอ 28
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546
หนั ง สื อ สํ า นั ก งบประมาณที่ กํ า หนดหลั ก เกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ในการบริ ห ารงบประมาณตามโครงการถ า ยโอนบริ ก าร
สาธารณะให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2545

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
- อํานาจการจัดซื้อจัดจาง
- อํานาจการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ

- อํานาจการใชเงินเหลือจาย
- การเปลี่ยนแปลงสถานที่
- การเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไมทําใหวัตถุประสงค
เปาหมายเปลี่ยนแปลง

คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 257/2529
เรื่อง มอบหมายใหออกใบอนุญาตรับชวงการทําเหมือง
และออกคําสั่งเลิกการรับชวงการทําเหมือง
--------------เพื่อใหการออกใบอนุญาตรับชวงการทําเหมืองและการเลิกรับชวงการทําเหมือง
ไดดําเนินไปโดยรวดเร็วสอดคลองกับมติคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไขปญหา
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีนโยบายใหลดขั้นตอนเกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
แกผูประกอบการมากยิ่งขึ้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
76 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
มอบหมายใหทรัพยากรธรณีประจําทองที่เปนผูออกใบอนุญาตรับชวงการทําเหมืองและออกคําสั่งเลิก
รับชวงการทําเหมือง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2529
(ลงชื่อ) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

(ครุฑ)

คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ที่ 44/2547
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ 2)
-----------------------------ตามคําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ 222/2546 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง
การสั่งการ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ และมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่นั้น
เพื่อใหการออกใบอนุญาตสงแรออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งแรที่อยูในความควบคุมการสงออกนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ยกเวนแรยิปซัม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบาย
บริหาร จัดการ เปนการเฉพาะ เปนไปอยางคลองตัว และเพื่ออํานวยความสะดวก ดานการบริการประชาชนใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และมาตรา 38(7) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนลําดับที่ 14 ในบัญชี การมอบอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ของคําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ 222/2546 ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2546 ดังนี้
มอบอํานาจโดยอาศัย
มอบอํานาจดานการสั่งการ
อํานาจตามพระราชบัญญัติ
ที่ การอนุญาต การปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบบริหารราชการ
พระราชบัญญัติแร
แผนดิน พ.ศ. 2534
พ.ศ.2510
มาตรา 38(7)
14 ออกใบอนุญาตสงแรออกนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งแรที่อยูใน
ความควบคุมการสงออกนอก
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 130
สําหรับแรทุกชนิดยกเวน
แรยิปซัม

ลักษณะงานที่มอบให
ปฏิบัติราชการแทน
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ออกใบอนุญาตใหผูประสงค
จะสงแรซึ่งอยูในความควบคุม
การสงออกนอกราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักร
ยกเวนแรยิปซัม

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
(ลงชื่อ)

25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
(นายอนุสรณ เนื่องผลมาก)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ที่ 288/2546
เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัด
--------------ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่อง การกําหนดแนวทางการ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ตามระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามขอเสนอของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นั้น
เพื่อใหการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38(7) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 13 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 6 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0415/ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย จึงมอบอํานาจ
ดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
คําสั่งใดขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายอิสสระ โชติบุรการ
(นายอิสสระ โชติบุรการ)
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

บัญชีการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
แนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ 288/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546
ที่
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจาง
1 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
1.1 กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมี1.2 กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่มีสํานักงานในภูมิภาค

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา พ.ศ.2544
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4
พฤศจิกายน 2546
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 76 ลงวันที่ 16
สิงหาคม 2545

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ปฏิบัติงานในสํานักงานภูมิภาค
หรือใหคาตอบแทนพิเศษกรณีลูกจางประจํา
ไดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนงตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
พิเศษขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ตําแหนง พ.ศ.2544 โดยสํานักงานคณะ
กรรมการออยและน้ําตาลทรายจะตัดยอด

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-2มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
จํานวนคนและจํานวนเงินของลูกจางประจํา
ในสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ออกจาก
ฐานการคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําของสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย และพิจารณาออกคําสั่ง
เลื่อนขั้นคาจางใหกับลูกจางประจําตามผลการ
พิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของผูวาราชการ
จังหวัด

2 การดําเนินการทางวินัย
2.1 กรณีลกู จางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมี-

2.2 กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่มีสํานักงานในภูมิภาค

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา
38(7)
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 13 และขอ 50 วรรค 3

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงและสั่งลงโทษลูกจางประจํา
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงาน
ใหสวนภูมิภาค และเมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนินการ

ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-3มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 91
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 76
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545

ลักษณะงานที่มอบอํานาจ
ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ทราบ

)

คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ที่ 248/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
-----------------------------เพื่ อ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สามารถบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2546 อธิบ ดีกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมือ งแร จึง ออกคํ า สั่ ง มอบอํ า นาจดานการบริห ารงานบุ คคล
เกี่ ย วกั บ ลู ก จ า งให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ยกเว น กรุ ง เทพมหานคร ปฏิ บั ติ ร าชการแทน ดั ง บั ญ ชี
รายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ กํ า หนดไว แ ล ว ในคํ า สั่ ง นี้ หรื อ ที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ คํ า สั่ ง นี้ ใ ห ใ ช
คําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ)

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
(นายอนุสรณ เนื่องผลมาก)
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรที่ 248 /2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546
ที่
1.
1.1
1.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นคาจาง

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นคาจางของลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งทํางาน
ประจําในภูมิภาค

2.
2.1

การดําเนินการทางวินัย
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
-ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค2.2 กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
2.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ.2537 ขอ 50

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7) และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 13

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สั่งการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรงลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537

-2มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ที่
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
ระเบียบ ขอบังคับ
2.2.2 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 55
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7) และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 13
2.2.3 การสั่งลงโทษลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการประจํ า อยู ใ นจั ง หวั ด นั้ น ๆตามระเบี ย บ พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ว า ด ว ย ลู ก จ า ง ป ร ะ จํ า ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5 )
พ.ศ.2545 มาตรา 38(7) และระเบี ย บ
ของสวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 51 และขอ 52
กระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยลู ก จ า งประจํ า ของ
สวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 13

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามขอ 55 แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537

เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สั่งการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง หรือสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ตาม 2.2.1
และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว ใหผูวาราชการจังหวัด
ผูไดรับมอบอํานาจพิจารณา และหรือออกคําสั่งลงโทษในความผิดวินัย
อยางไมรายแรง หรืออยางรายแรงนั้น ตามขอ 51 หรือ 52 แหงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ได
ทั้งนี้ ไมวาผลการสอบสวนหรือดําเนินทางวินัยจะเปนประการใดเมื่อ
ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจดําเนินการแลวใหรายงานผลใหอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบตอไป

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ที่ 266/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
...........................................
เพื่ อ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด สามารถบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย
อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราช
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการ
ออ ยและน้ํา ตาลทราย จึงออกคํา สั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546

(ลงชื่อ) นายอิสสระ โชติบุรการ
(นายอิสสระ โชติบุรการ)
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

บัญชีการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ 266/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546
ลําดับที่
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
เสนอความเห็นและขอความรวมมือในการแตงตั้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
(ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
ขั้นเงินเดือน

ลักษณะงานทีม่ อบใหปฏิบัติราชการแทน

ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือ
ไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด และใหหัวหนาสวนราชการใหความรวมมือ
แกผูวาราชการจังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผล ความจําเปน
ความเหมาะสม เพื่อประโยชนในการบริหารงานของผูวาราชการ
จังหวัดเปนหลัก

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในราชการ
บริหารสวนกลางซึ่งทํางานประจําในสวนภูมภิ าค โดยเฉพาะผูซึ่ง
มีผลการปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและลบ อันควร
แจงใหสวนราชการตนสังกัดทราบ

-2ลําดับที่
3
3.1

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานทีม่ อบใหปฏิบัติราชการแทน

การดําเนินการทางดานวินัย
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค

- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค
3.2
3.2.1

กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนพิ จารณา
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือน
สามั ญ ในสั ง กั ดราชการบริ หารส วนกลางที่ ป ฏิ บั ติ
ราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102
และมาตรา 104

3.2.2

มอบอํานาจให ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือ
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. แผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย สั่ งให อ อกจากราชการไว ก อ น สํ า หรั บ ข าราชการพลเรื อ นสามั ญ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา
2535 มาตรา 107
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
ในจั ง หวั ดนั้ น ๆ ตามมาตรา 107 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
แผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย สอบสวนวิ นั ยอย างร ายแรงข าราชการพลเรื อนสามั ญทุ กระดั บใน
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร สังกัดราชการบริหารส วนกลาง ที่ ปฏิบั ติราชการประจําในจั งหวั ด
นั้ น ๆ ตามมาตรา 102 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
พลเรื อ น พ.ศ.2535 และนํ า เรื่ อ งเสนอ อ.ก.พ.กรม หรื อ อ.ก.พ.
กระทรวง แล ว แต กรณี พิ จ ารณาตามมาตรา 104 แห ง พระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
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3.2.3

การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง
ขาราชการ พลเรือนสามัญในราชการบริหาร
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการ ประจําในจังหวัดนัน้ ๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 มาตรา 102

3.2.4

การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ราชการบริ หารส วนกลาง ที่ ปฏิ บั ติ ราชการประจํ า
ในจั ง หวั ด นั้ น ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และ
มาตรา 104

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตาม
ลักษณะงานทีม่ อบใหปฏิบัติราชการแทน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง คณะ
แผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย กรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมกี ารสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
แผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย อ.ก.พ.กรม หรื อ อ.ก.พ.กระทรวง แล ว แต ก รณี ต าม 3.2.1 และ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร อ.ก.พ.กรมหรื อ อ.ก.พ. กระทรวง พิ จ ารณามี ม ติ ตามมาตรา
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7)
104 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2535
เป นประการใดแล ว ให ผู ว าราชการจั งหวั ดผู ได รั บมอบอํ านาจสั่ ง
หรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
(2) เมื่ อผู ว าราชการจั งหวั ดผู ได รั บมอบอํ านาจสั่ งแต งตั้ งคณะ
กรรมการสอบสวนหรื อสั่ งการให มี การสอบสวนทางวิ นั ยอย างไม
ร ายแรงข าราชการพลเรื อนทุ กระดั บ ในสั งกั ดราชการบริ หารส วนกลางที่ ปฏิ บั ติ ราชการประจํ าในจั งหวั ดนั้ นๆ ตามมาตรา 102 แห ง
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 ตาม 3.2.3
และคณะกรรมการหรื อผู ทํ าการสอบสวนมี ความเห็ นแล ว ให ผู ว า
ราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษ
ในความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ได
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การมอบอํ านาจด านการสรรหาและเลื อกสรร
บุคคลเขารับราชการ
การสรรหาบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร
แผ น ดิ น พ.ศ.2534 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
(ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7 และ
วรรคสอง

ลักษณะงานทีม่ อบใหปฏิบัติราชการแทน

1. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวั ดดําเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
มี ความรู เกี่ ยวกั บขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท องถิ่ น และมี คุ ณ
ลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ตามเงื่อนไขดังนี้
1) ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถงึ ความจําเปนพิเศษ
2) ผู มี สิ ท ธิ ส มั ค รต อ งเป น ผู ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาอยู ใ นจั ง หวั ด ที่
ดําเนินการ
3) ผู ที่ ได รั บคั ดเลื อกซึ่ งได รั บบรรจุ และแต งตั้ งต องอยู ปฏิ บั ติ
ราชการในจั งหวั ดนั้ น ไม น อยกว า 2 ป โดยห ามย ายไป
จังหวัดอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ
ดังนี้
1) ให ผูว าราชการจังหวั ดตั้ งคณะกรรมการดําเนินการคั ดเลือก
ขึ้ นคณะหนึ่ งจากคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการและ
ยุ ทธศาสตร กํ าลั งคนของจั งหวั ด ซึ่ งเป นข าราชการพลเรื อน
ผู ดํ ารงตํ าแหน งไม ต่ํ ากว าระดั บ 7 จํ านวนไม น อยกว า 5 คน
โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
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ลักษณะงานทีม่ อบใหปฏิบัติราชการแทน
2) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับ
ตําแหนง โดยระบุชื่อตําแหนง ลักษณะงาน หนาที่ความรับ
ผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติพิเศษสําหรับตําแหนง ซึ่งระบุ
ถึงความรู ความสามารถ สมรรถนะ คุณลักษณะของบุคคลที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัดรับรองขอกําหนด
ดังกลาว
3) จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนดตาม 2)
4) ให ผู ป ระสงค จ ะขอรั บ การบรรจุ ยื่ น ใบสมั ค รและหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัคร
5) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีทดสอบความรู
ความสามารถ สมรรถนะที่จําเปนตามขอกําหนดของตําแหนง
หรื อ ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ จํ า เป น แล ว แต ก รณี
ในการนี้ คณะกรรมการคั ด เลื อ กอาจตั้ ง กรรมการออก
ขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน กรรมการประเมิน
หรื อกรรมการอื่ น หรือเจ าหน าที่ ให ดําเนิ นการในเรื่ องตางๆ
ไดตามความจําเปน
6) เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได พิ จ ารณาเห็ นสมควรที่ จ ะบรรจุ
ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว ก็ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ใหผูนั้นดํารงตําแหนงได
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4.2

การคัดเลือกผูมีวุฒิที่ ก.พ. กําหนด

4.3

การคั ด เลื อ กผู มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทที่ ส อบผ า นภาค ก.
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
และภาค ข. ของ ก.พ.
แผ น ดิ น พ.ศ.2534 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
(ฉบั บที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7 และ
วรรคสอง

พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ น ดิ น พ.ศ.2534 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
(ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 38(7) และ
วรรคสอง

ลักษณะงานทีม่ อบใหปฏิบัติราชการแทน
7) ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงที่วาง
และภายหลังมีตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้ง
ใหผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดําเนินการ
คัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาราชการ
จังหวัด
2. มอบอํ านาจให ผู ว าราชการจั งหวั ดดํ า เนิ นการสั่ งบรรจุ และ
แตงตั้งขาราชการดังกลาวแทนหัวหนาสวนราชการ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
ผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรื อ นสามั ญ และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ต า งๆ ตามหนั ง สื อ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร/0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ไดโดย
ขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่นความจํานงจากศูนยสรรหา
และเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลผูมีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.
เข ารับราชการเป นขาราชการพลเรือนสามั ญ และแต งตั้ งใหดํ ารง
ตําแหนงตางๆ ในระดับ 4 ได โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบทายหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร/0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 โดยขอ
รายชื่ อและรายละเอี ยดต างๆ ของผู สอบผ านจากศู นย สรรหาและ
เลือกสรร สํานักงาน ก.พ.

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 300 /2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
--------------เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน
2546 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงออกคําสั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับลูกจางประจําใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้
แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ลงชื่อ

นายสมพงษ วนาภา
(นายสมพงษ วนาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

บัญชีการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 300 /2546 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546
ลําดับที่
1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2
2.2.1

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด
การดําเนินการทางวินัย
กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนิน
การทางวินัยลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 50

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

ใหผูว า ราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาเลื่อนขั้นคา จางของลูกจางประจําในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลาง ซึ่งทํางานประจําในภูมิภาค

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5)
พ.ศ. 2534 มาตรา 38(7) และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ.2537 ขอ 13

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งการใหมกี ารสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง
หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใน
จังหวัดนั้นๆ ตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 235/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
- - - - - - - - - - - - - - -- เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จึงออกคําสั่งมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล
ใหผูวาราชการทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
บรรดาคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําสั่งนี้หรือที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 กันยายน พ.ศ.2546

(ลงชื่อ)

นายสมพงษ วนาภา
(นายสมพงษ วนาภา)
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

บัญชีการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แนบทายคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 235 / 2546 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546
ที่
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานทีม่ อบให
ปฏิบัติราชการแทน

การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยาย
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ไปปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอาํ นาจเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย)
หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางที่ไปปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด และใหสํานักงานฯ
ใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผล
ความจําเปน ความเหมาะสม เพือ่ ประโยชนในการบริหารงาน
ของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมภิ าค กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็น เพือ่
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางซึ่งปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัด

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

-2ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานทีม่ อบให
ปฏิบัติราชการแทน

3
3.1

การดําเนินการทางวินัย
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
- ไมมีราชการบริหารสวนภูมภิ าค 3.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
3.2.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด
นั้นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 มาตรา 102 และมาตรา 104

3.2.2 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 107

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 มาตรา 38

มอบอํานาจใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38

มอบอํานาจใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 107
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

-3อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

3.2.3

การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา
อยูในจังหวัดนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38

3.2.4

การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนัน้ ๆ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535
มาตรา 103 และ มาตรา 104

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น (1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรบั มอบอํานาจนําเรื่อง
เสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแต
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กรณีตาม 3.2.1 และ อ.ก.พ.กรม หรือ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณามีมติ ตามมาตรา 104
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการจังหวัด
ผูไดรับมอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบตั ิใหเปนไปตามนัน้
(2) เมื่อผูวาราชการจังหวัด ผูไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมีการสอบสวน
ทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ
ทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบตั ิ
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102

ที่
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ลักษณะงานทีม่ อบให
ปฏิบัติราชการแทน
มอบอํานาจใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวน
วินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา
อยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ที่

อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

4

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลในเขารับราชการ
การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษา
ทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากร
ในทองถิ่น

ระเบียบ ขอบังคับ

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545 มาตรา 38

ลักษณะงานทีม่ อบให
ปฏิบัติราชการแทน
แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 ตาม 3.2.3 และคณะกรรมการหรือ
ผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว ใหผูวาราชการ
ผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษ
ในความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103
แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535 ได
(1) การสรรหาบุคคลในพื้นที่
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อ
การปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีข่ องตําแหนง โดยใชวิธีการ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกตามขอ 4.1 ในแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลให
ผูวาราชการจังหวัด แนบทายหนังสือ ก.พ.
ที่ นร 1009.5/1104 ลงวันที่ 11 กันยายน 2546
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อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานทีม่ อบให
ปฏิบัติราชการแทน
รวมทั้งใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการที่ไดรับการสรรหาดังกลาวดวย
(2) การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือก
เพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตางๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได
โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่นความจํานง
จากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.
(3) การคั ด เลื อ กผู มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทที่ ส อบผ า นภาค ก. และ
ภาค ข. ของ ก.พ.
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก.
และภาค ข. ของ ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ในระดับ 4 ได
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา
รับราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน
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อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน

มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานทีม่ อบให
ปฏิบัติราชการแทน
ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536
โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูสอบผานจาก
ศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.

