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คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่ 620 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 
 

 ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่  667/2546 ลงวันที่  10 ตุลาคม  2546 
ที่ 838/2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ที่ 352/2547 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ที่ 132/2548 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2548 และที่ 269/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ ไปแลว  นั้น 

เนื่องจากไดมีระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ฉบับใหม ใชบังคับ  โดยมีการ 
ปรับปรุงการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตาม 
ยุทธศาสตร  ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารดานงบประมาณของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปดวย 
ความเร็ว   มีประสิทธิภาพ   และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการให ผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
มอบอํานาจ พ.ศ. 2546 และขอ 6 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
  1. ใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 838/2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2546  และที่ 132/2548  ลงวันที่  11  มีนาคม  2548 
  2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดส่ังและปฏิบัติราชการแทนดังนี้ 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 
      (1) มีอํานาจในการแกไขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจายที่ระบุในเอกสาร 
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ในสวนที่ 
ไมกระทบตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสําคัญของรายการ  ตามขอ 17 แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2548 

 
 
 
 



  (2) มีอํานาจในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ  ที่ดินและ 
ส่ิงกอสรางในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอื่น ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ซึ่ง 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลว โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ตามขอ 18 แหงระเบียบวาดวยการ 
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  (3) มีอํานาจในการโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย  ตามขอ 23 แหง 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  (4) มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ ได รับการจัดสรร 
งบประมาณภายใตแผนงบประมาณเดียวกันตามขอ 24 ขอ 25 และขอ 26 แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2548 
  ทั้งนี้ ในการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร 
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวของในแตละขอ 
อยางเครงครัด 
  (5) จัดทําและสงรายงานการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ได รับการ 
จัดสรรงบประมาณตาม (1) (2) (3) และ (4) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ตามขอ 28 แหงระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
  2.2 การแตงตั้ งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด   กรณีเกิดความ 
เสียหายแกทรัพยสินซึ่งเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตใชในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เมื่อดําเนินการแลวใหแจงสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทราบเพื่อดําเนินงานตอไป 
  3. หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจ ตามขอ 2 ใหแกหัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดปฏิบัติราชการ 
แทนตอไป  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไมขัดของ 

                              ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                                ส่ัง ณ วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. 2548 
 
 
                                                                                  (ลงชื่อ)    นายบรรพต  หงษทอง 
                                                                                              (นายบรรพต  หงษทอง) 
                                                                                        ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่ 667/2546 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
………………………………………………. 

 
 เ พื่ อ ใ ห ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  ก า ร บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม าณ  แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ด า น พั ส ดุ  ข อ ง 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในราชการบริหารสวนภู มิภาค  และราชการ 
บริหารส วนกลางแต มี สํานักงานในสวนภู มิภาคเปนไปด วยความรวดเร็ ว   มีประ สิทธิภาพ  และสอดคลอง 
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการให ผู ว าราชการจั งหวัดทุกจั งหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่ อการ 
พัฒนา  อาศัยอํานาจตามความในมาตารา  38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .  2534 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดส่ังและปฏิบัติราชการแทนดังตอไปนี้ 

1. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ระดับ 8 ซึ่งมิใช 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตามมาตรา 52 (5) และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือน พ.ศ. 2535 

2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ระดับ 8 
ลงมา ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

3. การดําเนินการทางวินัย 
3.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

(ก) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
ขาราชการระดับ 8  ตามมาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่อง  
เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 

(ข) การสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดับ 8 ตามมติ อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพบเรือน พ.ศ. 2535 
  (ค)   การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการระดับ 8  
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

3.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด 
นั้น ๆ 
 
 
         /( ก ) การแตงตั้ง….. 

 
 



- 2 - 
 

  ( ก ) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
ขาราชการระดับ 8 ลงมา ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  และ 
นําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามมาตา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  ( ข ) การส่ังพักราชการหรือส่ังใหอออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการระดับ 8 
ลงมา ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  ( ค ) การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยาง 
ไมรายแรงขาราชการทุกระดับ ตามมาตา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  ( ง ) การสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการพลเรือนทุกระดับ ตาม 
มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  ( จ ) การสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดบั 8  ลงมา ตามมติ อ.ก.พ. 
กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

4. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

5. การสั่งใหขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด) 
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 เปนผูรักษาการแทนเกษตรและสหกรณจังหวัด ในกรณีที่ไมมีผูดํารง 
ตําแหนงเกษตรและสหกรณจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามมาตา 47 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

6. การดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางของสวนราชการ 
พ.ศ. 2537 
 7.  การอนุมัติใหจายเงินเดือนใหแกขาราชการ และจายคาจางใหแกลูกจางประจําที่ลาปวย 
ออกไปอีกไมเกิน 60 วันทําการ หลังจากที่ลาปวยโดยไดรับเงินเดือนระหวางลามาแลว 60 วันทําการ 
ตามระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2526 

8. การสั่งเพิ่มคาจางลูกจางประจําที่ครบเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน เพื่อประโยชนใน 
การคํานวณบําเหน็จลูกจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวน 
ราชการ พ.ศ. 2544 

9.   การจางและเลิกจางลูกจางชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527/ว 37 
ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 

10. การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามแผนงานโครงการ หรือรายการ โดยใชเงิน 
 งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งสวนราชการบริหารสวนกลางหรือสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
                /เปนผูดําเนินการ………….. 
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เปนผูดําเนินการ โดยใหอยูในวงเงินที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

11. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานขาราชการสวน 
ภูมิภาค (สํานักงานเกษตรแบะสหกรณจังหวัด) รวมทั้งใหมีอํานาจดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในหนังสือ 
กรทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว. 31 ลงวันที่ 30 เมษายน 2541 

12. การพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินคาที่พักในการเดินทางไปราชการตามที่จายจริงในอัตรา 
ที่สูงกวาสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด แตไมเกินอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาที่พักในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 กําหนดของ 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

13. การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเปนผูดําเนินการตามขอ 6 และการใชดุลพินิจอนุมัติการ 
เบิกคาใชจายตามขอ 41 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ 
พ.ศ. 2545 
 14.  การพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกขาราชการที่  
ปฏิบัติงานตางสํานักเบิกเงินเดือน ไดไมเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรรตามโครงการของสํานักงานเกษตรและสหกรณ 
จังหวัด ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเปนผูดําเนินการโครงการตางๆ ตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
จากคลัง พ.ศ. 2520 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และหนังสือ 
กระทรวงการคลังที่ 0502/38973 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526 
 15.  การอนุมัติเบิกจายคาวัสดุและคาใชจายตางๆ ซึ่งเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
เจาของงบประมาณ ตามที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลังฉบับตางๆ  
 บรรดาคําส่ัง หรือหนังสือมอบอาํนาจใดที่มีการมอบอํานาจไวแลว หรือที่ขัดหรือแยงกับ 
คําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังฉบับนี้ แทน 
 ทั้งนี้    ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป  
    
      

ส่ัง  ณ  วันที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ.  2546 
 
            

     ลงชื่อ  นายบรรพต   หงสทอง    
              (นายบรรพต   หงสทอง) 

             ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่ 352/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
……………….. 

 
  ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 667/2546 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2546 และที่ 838/2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ 
แทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ไปแลว  นั้น 
  เนื่องจากจังหวัดได รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและ 
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบกับมีภารกิจบางประการ 
ที่ควรมอบอํานาจใหจังหวัดเปนผูดําเนินการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ นอกจากนั้น 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในคําส่ังที่ไดมีการมอบอํานาจไวแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอ 5 ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหัวหนา 
สวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 1. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งและปฏิบัติราชการแทน 
  1.1 มีอํานาจเบิกจายเงินงบประมาณแทนกันตามที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ 
จังหวัดไดรับโอนงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภายในจังหวัดนั้น 
  1.2 มีอํานาจขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในราชการของสํานักงานเกษตรและ 
สหกรณจังหวัด 
  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ 1.1 และขอ 1.2 ใหแก 
หัวหนาสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยู 
ในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอไป สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไมขัดของ 
 2. ใหเพิ่มความตอไปนี้ตอทายขอ 15 ของคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ที่ 667/2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 
 
 
 
 
 
 

 
         /”หากผูวาราชการจังหวัด… 
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  “หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ 1 ถึงขอ 15 ใหแก 
หัวหนาสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค  หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยู 
ในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอไป สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไมขัดของ ” 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     
      ส่ัง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
                                                                                   (ลงชื่อ)   นายบรรพต  หงษทอง 
                              (นายบรรพต  หงษทอง) 
         ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่ 269/2548 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

………………………… 
  ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 667/2546 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 
ที่ 838/2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ที่ 352/2547 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และที่ 132/2548 ลงวันที่ 
11 มีนาคม 2548 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และเรื่องอื่นๆ ไปแลว นั้น 
  เนื่องจากไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  ใชบังคับ 
โดยมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย 
เกิดความเหมาะสม คลองตัว สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ดังนั้น เพื่อใหการ 
ดําเนินงานเกี่ยวกับพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใน 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานในสวนภูมิภาค เปนไปดวยความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดส่ังและปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
  1. การดําเนินการในเรื่องตางๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่กําหนดใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 
ในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ตองดําเนินการ 
  2. หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ 1 ใหแกหัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด ปฏิบัติราชการ 
แทนตอไป สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไมขัดของ 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
      ส่ัง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 
                                                                                   (ลงชื่อ)  นายบรรพต  หงษทอง 
                (นายบรรพต  หงษทอง) 
          ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่ 4/2549 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

………………………… 
  ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ 667/2546 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2546 
ที่ 352/2547 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ที่ 269/2548 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และที่ 620/2548 ลงวันที่ 
26 ตุลาคม 2548 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ไปแลว นั้น 
  เนื่องจากไดมีการปรับโครงสรางของสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณใหม  โดยได มีการจัดตั้ งสถาบันหมอนไหมแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจา สิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถขึ้นเปนสวนราชการสวนกลางอยูภายในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 
สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯดังกลาวไดแบงสวนราชการภายในออกเปนสํานักงานหมอนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ  ภาคและศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียติฯมีหนวยงานตั้งอยูภายในจังหวัดตางๆ  ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารดานพัสดุ การอนุมัติเบิกจายเงิน การอนุมัติใหเดินทางไปราชการ และอื่นๆของหนวยงานใน 
ราชการบริหารสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
เปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการ 
จังหวัดทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2534 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 
และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แกไข 
เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 
รวมทั้งระเบียบและหนังสือกระทรวงการคลังตางๆ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะหัวหนาสวน 
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
  1. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในทองที่ที่มีสวนราชการดังกลาวตั้งอยูส่ังและปฏิบัติ 
ราชการแทนดังตอไปนี้ 
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  (1) การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรภายในวงเงินที่ปลัดกระทรวง 
เกษตรและสหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจ 
  (2) การอนุมัติเบิกจายเงิน การเบิกจายเงินยืม และการเบิกจายเงินอื่นๆ ภายในวงเงินที่ 
ไดรับโอนจัดสรร 
  (3) การออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับคารักษาพยาบาล 
  (4) การอนุมัติใหขาราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจางของสวนราชการดังกลาวเดินทาง 
ไปราชการในราชอาณาจักร และการเขารับการฝกอบรมสัมมนา 
  (5) การอนุมัติอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 2. บรรดาคําส่ังมอบอํานาจที่ไดเคยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ไวแลวตามคําส่ังมอบอํานาจขางตน ซึ่งไมขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหคงใชไดตอไป 
 3. หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ 1 ใหแกหัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนกลาง  หรือหัวหนาหนวยงานสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยู ในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอไป 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไมขัดของ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง ณ วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2549 
 
     (ลงชื่อ)  นายบรรพต  หงษทอง        
                (นายบรรพต  หงษทอง) 
                                                                          ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมชลประทาน 
ที่ ข.1359/2546 

เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัด 
_______________________ 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน  อันเปนราชการ 
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณ 
จังหวัดบูรณาการ พ.ศ. 2546 ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมอบอํานาจการปรับเปลี่ยน 
งบประมาณตามหมวด 3 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 ดังนี ้
 1. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามหมวดนี้ ใหดําเนินการเพื่อแกไข 
ปญหาในการดําเนินการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพการใหบริการ หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากรหรือ 
เทคโนโลยี โดยใหคํานึงถึงความประหยัด คุมคา และจะตองแสดงเหตุผล ความจําเปน หรือความเหมาะสมได 
ทั้งนี้ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมใหมีหนี้สาธารณูปโภคคางชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ 
 2. การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนงาน 
เดียวกัน ดังนี้ 
  (1) โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินงาน 
  (2) โอนจากงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอื่นไปตั้งจายในงบ 
ลงทุนเพื่อสมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท หรือส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอ 
หนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตามขอ 4 
  (3) โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น ไปตั้งจายงบบุคลากรหรืองบดําเนินงาน 
  (4) โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอ 
หนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท ไมวาจะอยูในงบ 
รายจายใด ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการ 
ส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตาม 
ขอ 4 
 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได รับการจัดสรรไปเพิ่มในงบบุคลากร ตามขอ(1)และ 
(3)ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม 
 
 
 
 
           /ทั้งนี้… 
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 ทั้ งนี้  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายการตาม (2)และ (4)ที่ มิใชกรณีโอน 
ไปสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตามขอ 4 วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบ หรือที่กําหนด 
ใหมในรายการครุภัณฑ หรือรายการสิ่งกอสรางตองต่ํากวาหนึ่งลานบาทและสิบลานบาทตามลําดับ 
 3. การโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน หรือจากการจัดซื้อจัดจาง 
แลวไปกําหนดเปนรายการใดๆ ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขาม 
ปงบประมาณ และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ ใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนอันดับแรก 
 ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางเพิ่มเติม จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํา 
กวาหนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 
 4. ในกรณีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสราง ที่มิใช 
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงานหรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ 
ก็ตาม ใหมีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตางๆ ภายในแผนงานเดียวกันไป 
เพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 นอกจากนี้ อาจพิจารณานําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาใชดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ดังกลาวก็ได 
 รายการตามวรรคหนึ่ง  หมายความวา  รายการที่ ระบุไวในเอกสารประกอบการจัดสรร 
งบประมาณ เวนแตในกรณีที่เอกสารดังกลาวไมรวมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน 
ใหถือวาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ และคําวา “หนวย” หมายความความวา หนวยที่ 
สามารถนับจํานวนได 
 5. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับการจัดสรร ตามหมวด 3 แหงระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 นี้เมื่อดําเนินการแลว ใหรายงานตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณ 
กําหนด  ใหสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมชลประทานทราบ 
โดยเร็ว แตอยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ 
 คําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังฉบับนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ส่ัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
 
                                                                       (ลงชื่อ)     นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ 
       (นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ) 
               อธิบดีกรมชลประทาน 
 

 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมชลประทาน 
ที่ ข.680/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหแกผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
______________________ 

 เพื่อใหการมอบหมายอํานาจดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ และลูกจางประจํา 
ในสังกัดกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานในจังหวัด  รวมทั้งลูกจางประจําของกรมชลประทานที่ปฏิบัติงาน 
ในสวนภูมิภาค เปนไปอยางคลองตัว เหมาะสม และสอดคลองกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไข 
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมชลประทาน 
ในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมชลประทาน จึงใหยกเลิกคําส่ังกรมชลประทาน ที่ ข. 1469/2546 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 และมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล ใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ 
 การบริหารงานบุคคลขาราชการ 
 1. เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
กรมชลประทานที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมชลประทานซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัด 
 3. การดําเนินการทางวินัย 
  3.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการ 
พลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเสนอ อ.ก.พ. กรมฯ หรือ อ.ก.พ. กระทรวงฯ แลวแตกรณี 
พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 
  3.2 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 
ทุกระดับในสังกัดกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 
  3.3 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดกรมชลประทานที่ปฏิบัติ งานในจังหวัด  ตามมาตรา  102 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 

 
 
 
 
          /3.4 ส่ังลงโทษ… 
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  3.4 ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการพลเรือนสามัญ ตามมติ อ.ก.พ.กรมฯ 
หรือ อ.ก.พ. กระทรวงฯ แลวแตกรณี ที่ดําเนินการตามขอ 3.1 ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  3.5 ส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการพลเรือนสามัญที่ดําเนินการตาม 
ขอ 3.3 ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 4. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการสรรหา  ส่ังบรรจุ  และแตงตั้งบุคคลเขารับ 
ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในหนวยงานสังกัดกรมชลประทานในจังหวัด 
 การบริหารงานบุคคลลูกจางประจํา 
 1. เสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายลูกจางประจําในสังกัดกรมชลประทาน 
ที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด 
 2. การเลื่อนขั้นคาจาง ใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของลูกจาง 
ประจําในสังกัดกรมชลประทานซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัด 
 3. การดําเนินการทางวินัย 
  3.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 
ลูกจางประจําในสังกัดกรมชลประทานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามขอ 50 แหงระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
  3.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา 
ในสังกัดกรมชลประทานที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และเมื่อไดดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงานผลการ 
ดําเนินการใหกรมชลประทานทราบตอไป 
  3.3 ส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกลูกจางประจําที่ดําเนินการตามขอ 51 
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
  3.4 ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกลูกจางประจําที่ดําเนินการตามขอ 52 
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
  3.5 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจําในสังกัด 
กรมชลประทานที่ปฏิบัติราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ  ตามขอ 55  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537   
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 การมอบอํานาจนี้ให ผู รับมอบอํานาจสามารถมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่นดําเนินการ 
แทนชวงได 
 คําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจใดที่ มีการมอบอํานาจไวแลวหรือที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ 
ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ส่ัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 

 
                                                                          (ลงชื่อ)  นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ 
       (นายสามารถ  โชคคณาพิทักษ) 
                อธิบดีกรมชลประทาน 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ที่ 1448/2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

__________________ 
 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการดําเนินงานดานพัสดุของหนวยงาน 
ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ ราชการบริหารสวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด เปนไปดวยความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด เพื่อใช 
ในการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
 1. การบริหารงานบุคคล เฉพาะสวนวินัยของขาราชการ 
  1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา102 
และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  1.2 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  1.3 ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  1.4 ส่ังลงโทษขาราชการตามมาตรา 103 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

 2. การบริหารงานบุคคล เฉพาะสวนวินัยของลูกจางประจํา 
  2.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 50 และขอ 54 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
          2.2 ส่ังพัก… 
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  2.2 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 55 
  2.3 ส่ังลงโทษลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของ 
สวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 52 และขอ 53 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตาม 1 และ 2 เปนประการใดแลว ใหรายงานผลการ 
ดําเนินการใหอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย 
 3. การบริหารงบประมาณ 

  3.1 การโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต 
แผนงานเดียวกัน ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 ขอ 24 ดังนี้ 
  (1) โอนในระหวางงบดําเนินงาน 
  (2) โอนจากงบดําเนินงาน ไปตั้งจายในงบลงทุน เพื่อสมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มี 
วงเงินตอหนวยตํ่ากวาหนึ่งลานบาท หรือสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยตํ่ากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบ 
วงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ 26 
  (3) โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวย 
ต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท ไมวาจะอยูในงบรายจายใด 
ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสราง 
ที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตามขอ 26 
  ทั้งนี้ การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการตาม (2) และ (3) ที่มิใชกรณีโอนไป 
สมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางตามขอ 26 วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบ หรือที่กําหนด 
ใหมในรายการครุภัณฑ หรือรายการสิ่งกอสรางตองต่ํากวาหนึ่งลานบาทและสบิลานบาทตามลําดับ 
  3.2 โอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546  
ขอ 25 จากการดําเนินงาน หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดๆ ในแผนงานเดียวกันหรือ 
ตางแผนงานได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ 
ใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก 
  ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางเพิ่มเติม จะตองมีวงเงินตอหนวย 
ต่ํากวาหนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 
 

          
 
 
 
 
          3.3 ในกรณี… 
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  3.3 ในกรณีไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสราง ที่มิใช 
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงานหรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาไดดวยเหตุใดๆ 
ก็ตาม ใหมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 ขอ 26 ในงบรายจายตางๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน ไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง 
ไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

 4. การบริหารพัสดุ 
  4.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุภายในวงเงินสวนที่เกิน 1,500,000.-บาท   (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 
ไดเต็มวงเงินที่อธิบดีมีอํานาจ รวมทั้งดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 
 บรรดาคําส่ังและบันทึกส่ังการใดที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ 
ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
      ส่ัง ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
 
 
                                                                            (ลงชื่อ)  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 
         (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน) 
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
 
 

คําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ที่ 263/2549 

เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมคําส่ังมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
___________________ 

 ตามคําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ 1448/2546 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 และที่ 1812/2548 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ในเรื่องตางๆ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ นั้น 
 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ ราชการบริหาร- 
สวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในภูมิภาค เปนไปโดยเหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคลองกับระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2548 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ขอ 6 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
จึงแกไขเพิ่มเติมการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในสวนของการบริหารงบประมาณ 
ดังตอไปนี้ 
 1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ 1812/2548 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 
 2. ใหยกเลิกขอความในขอ 3 การบริหารงบประมาณ ของคําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ที่ 1448/2546 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “3. การบริหารงบประมาณ 
  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ  ตามระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ขอ 24 ขอ 25 และขอ 26” 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     ส่ัง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
 
                                                               (ลงชื่อ)  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 
         (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน) 
          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ที่ 1159/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพิ่มเติม 
____________________ 

 คํา ส่ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ที่  1448/2546 ลงวันที่  27 ตุลาคม  2546 
และที่ 500/2547 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเวน 
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณในเรื่องตางๆ ไปแลวนั้น 
 เ พื่ อ ใ ห ก า รบ ริ ห า ร ง านด า นบุ คคลขอ งส ว น ร า ชก า รก รมต ร ว จบัญชี สหก รณ  ที่ มี 
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และขอ 5 ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงมอบอํานาจให 
ผูว าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ยกเวนกรุง เทพมหานคร  ปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับดานการบริหาร 
งานบุคคล ของขาราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพิ่มเติมดังนี้ 
 1. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
  ดําเนินการสรรหาบุคคลที่ มีความรู  ความสามารถในการใชภาษาทั้ งถิ่น  เพื่อการ 
ปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากร 
ในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุเขารับราชการตาม 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
ที่ สํานักงาน  ก.พ. กําหนด  ทั้งนี้ ตองได รับการประสานแจงจากรมตรวจบัญชีสหกรณ และตองมี 
ขาราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  รวมเปนกรรมการดวย 
 2. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
  ผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ในการแตงตั้ ง 
(ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด  โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน  ความเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการ 
บริหารงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และหลักเกณฑการบริหารงาน 
บุคคลตามระบบคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
          /3. การเลื่อนขั้น… 
 
 



- 2 - 
 
 

 3. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ผู ว าราชการจังหวัดเสนอความเห็น  เพื่ อประกอบการพิจารณาเลื่ อนขั้น เงิน เดือน 
ของขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลาง  สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ ไปปฏิบัติ 
ในจังหวัดได โดยมีผลการปฏิบัติราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกหรือดานลบอันควรแลวใหสวนราชการ 
ตนสังกัด ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑตามที่ ก.พ. กําหนด 
 4. หากผูวาราชการจังหวัดกระทําการมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหหัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนกลาง ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณทีมีสํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ก็ใหถือวากรมตรวจบัญชีสหกรณเห็นชอบดวย 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
      ส่ัง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
                                                                              (ลงชื่อ)  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน 
           (นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน) 
             อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมประมง 
ที่ 1358/2546 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 
__________________ 

 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1017 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 ให 
กรมประมงดําเนินการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมประมงขอมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนดไวใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) ดังตอไปนี้ 
 1. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
  1.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัด 
มีอํานาจสั่งแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ภายในจังหวัด ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัด และเสนอความเห็นในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
  1.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ 
ความเห็นตอกรมประมงในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหาร 
สวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค ตั้งแตระดับ 8 ลงมา โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 7 ลงมา สวนการออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนหัวหนาสวนราชการประจํา 
จังหวัดและขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 กรมประมงเปนผูออกคําส่ัง 
  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น 
ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของกรมประมงได 
 3. การดําเนินการทางวินัย 
  3.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัด 
ดําเนินการดังนี้ 
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   3.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
ขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการพลเรือน 
สามัญระดับ 8 ขึ้นไปในราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และสงเรื่องให อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี 
พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   3.1.2 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา 107 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    ผู ว า ราชการจั งหวัดมี อํ านาจสั่ งพั ก ราชการหรื อ ส่ั ง ให ออกจากราชการ 
ไวกอน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และ 
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ขึ้นไป ในราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามมาตรา 107 แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   3.1.3 ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตาม 3.1.1) เมื่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณามีมติตาม 
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนประการใดแลว ให 
ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
  3.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ใหผูวาราชการจังหวัด 
ดําเนินการดังนี้ 
   3.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตาม 
มาตรา 102 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
    ผู ว า ราชการจั งหวั ดมีอํ านาจแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนวินั ยอย า ง 
รายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใน 
จังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่อง 
เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   3.2.2 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา 107 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใน 
จังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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   3.2.3 ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือสามัญในราชการ 
บริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือส่ังการ 
ใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 
   3.2.4 ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 103 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 
   (1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี ตาม 3.2.1) และ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณามีมติ ตาม 
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนประการใดแลวใหผูวาราชการ 
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
   (2) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรือส่ังการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขา 
ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตาม 3.2.3) และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบวนมีความเห็นแลว ให 
ผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาและหรือออกคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอยางไมรายแรงนั้น 
ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได 
 4. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
  ให ผู ว า ร า ชกา รจั ง ห วั ดดํ า เ นิ นกา รส ร รหาและ เลื อ กส ร รบุ คคล เ ข า รั บ ร าชกา ร 
ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 บรรดาคําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจใดที่ มีการมอบอํานาจไวแลว หรือที่ขัดหรือแยงกับ 
คําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 

 
       ส่ัง ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
 
                                                                               (ลงชื่อ)  นายสิทธิ  บุณยรตัผลิน 
             (นายสิทธิ  บุณยรัตผลิน) 
        อธิบดีกรมประมง 
     



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมประมง 
ที่ 1539/2546 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 
__________________ 

 
 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 
ใหกรมประมงดําเนินการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร ) เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น 

 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมประมง จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมประมง ที่ 986/2545 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2535 
อธิบดีกรมประมง ขอมอบอาํนาจตามที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง 
  วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
  2.1 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ในจังหวัด สวนการออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางกรมประมงเปนผูออกคําส่ัง 
  2.2 การดําเนินการทางวินัย 
   (ก) การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ 
และลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนภู มิภาค  และสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ งานประจําอยู ในจั งหวัดนั้นๆ  ได  ตามหนัง สือกระทรวงการคลัง 
ดวนมาก ที่ กค 0527.6/ว.5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 
   (ข) การลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 

           
 
 

/คณะกรรมการฯ… 
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คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงลูกจางประจํา 
ในสังกัดราชการบริหารส วนภู มิภาค  และสั งกัดราชการบริหารส วนกลางที่ ปฏิบัติ งานประจํ าอยู ใน 
จังหวัดนั้นๆ 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการตาม (ก) หรือ (ข) เปนประการใดแลว  ใหรายงาน 
ผลการดําเนินการใหกรมประมงทราบ  ตอไป 

 บรรดาคําส่ัง หรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบันนี้ เปนตนไป 
       ส่ัง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
 
                                                                                       (ลงชื่อ)  นายสิทธิ  บุณยรัตผลิน 
        (นายสิทธิ  บุณยรัตผลิน) 
              อธิบดีกรมประมง 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมประมง 
ที่ 317/2548 

เรื่อง แกไขคําส่ังมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 

__________________ 
 

 ตามคําส่ังกรมประมง ที่ 1539/2546 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมประมง 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในดานการบริหารงานบุคคลลูกจาง นั้น 
 เพื่อใหการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงของผูวาราชการจังหวัด เปนไปดวยความคลองตัว 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมประมงจึงมีคําส่ังดังนี้ 
 1. แกไขเปลี่ยนแปลงความในขอ 2.1 ของคําส่ังกรมประมง ที่ 1539/2546 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จาก “การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 
ลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด สวนการออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางกรมประมงเปน 
ผูออกคําส่ัง” เปน “การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง และ 
ออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด” 
 2. นอกเหนือจากขอ 1 ใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาวขางตน 

 บรรดาคําส่ัง หรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
       ส่ัง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 
 
                                                                                    (ลงชื่อ)   นายสิทธิ  บุณยรัตนผลิน 
                   (นายสิทธิ  บุณยรัตนผลิน) 
              อธิบดีกรมประมง 
 
      
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมประมง 
ที่ 634/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 
__________________ 

 
 เพื่อใหการบริหารงบประมาณ การดําเนินการดานพัสดุ และการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ของหนวยงานสังกัดกรมประมงในราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลาง 
แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม และขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
อธิบดีกรมประมงจึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมประมง ที่ 1480/2546 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และ 
หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.3/11607 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 
 2. อธิบดีกรมประมง ขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
ปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
  2.1 การบริหารงบประมาณภายใตระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
   2.1.1 มีอํานาจโอน และหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ  ใหดําเนินการ 
เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือคุณภาพการใหบริการ หรือเพื่อการพัฒนา 
บุคลากรหรือเทคโนโลยี หรือเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
โดยใหคํานึงถึงความประหยัด คุมคา และจะตองแสดงเหตุผล ความจําเปนหรือความเหมาะสมได ทั้งนี้ 
ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ 
ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ 
   2.1.2 มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ภายใตแผนงานเดียวกัน ดังนี้ 

 
        
 
 
 
                                                                                                 /(1) โอน… 
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    (1) โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินงาน 
    (2) โอนจากงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจายอื่น 
ไปตั้งจายในงบลงทุนเพื่อสมทบ หรือกําหนดเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มีงบเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
หรือส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท 
    (3) โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่นไปตั้งจายงบบุคลากร 
หรืองบดําเนินงาน 
    (4) โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงิน 
ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท ไมวาจะอยูในงบ 
รายจายใด ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท หรือรายการ 
ส่ิงกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท 
     การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ ไ ด รั บการจั ดสรรไป เพิ่ ม ในงบ 
บุคลากรตาม (1) และ (3) ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม 
   2.1.3 มีอํานาจโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจายที่ไดดําเนินงานบรรลุ 
วัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิตตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวไป 
กําหนดเปนรายการใดๆ ในแผนงานเดียวกัน หรือตางแผนงานได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขาม
ปงบประมาณและหากกําหนดเปนรายการครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  
และต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ หรือหากกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภค 
เปนลําดับแรก 
   2.1.4 ในกรณีที่จังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ หรือ 
ส่ิงกอสรางที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในงบรายจายของงานหรือโครงการใด แตไมอาจจัดหาได 
ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงานรายจายตางๆ 
ภายใตแผนงานเดียวกันหรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางนั้น ไดไมเกิน 
รอยละสิบของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
    กรณีรายการครุภัณฑ  หรือ ส่ิงกอสรางที่ ไมอาจจัดหาไดนั้ น  เปนรายการ 
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกิน 
รอยละสิบของวงเงินรายการนั้น แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณไปเพิ่ม 
ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
    รายการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง  หมายความวา  รายการที่ ระบุ ไว ใน 
เอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ เวนแตในกรณีที่เอกสารดังกลาวไดรวมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหลายหนวย 
ไวในรายการเดียวกัน ใหถือวาครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ และคําวา “หนวย” 
หมายความวา หนวยที่สามารถนับจํานวนได 

           
 
 
                                                                                                                                                 /2.1.5 การโอน… 
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   2.1.5 การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ ได รับการจัดสรร 
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 2.1.1  ขอ 2.1.2  ขอ 2.1.3 และขอ 2.1.4 ใหขออนุมัติกรมประมงเพื่อขอ 
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
   2.1.6 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอน และหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
ที่ไดรับการจัดสรรแลว ใหรายงานสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และ 
กรมประมงทราบโดยเร็ว แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอน และหรือเปล่ียนแปลงรายการ การรายงาน 
ใหทําตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด 
  2.2 การดําเนินการดานพัสดุ 
   การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการ หรือรายการ โดยใชเงินงบประมาณ 
หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยู 
ในจังหวัดตางๆ เปนผูดําเนินการ โดยใหอยูในวงเงินที่อธิบดีกรมประมงในฐานะหัวหนาสวนราชการกรมประมง 
มีอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
  2.3 การดําเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
   กรณี เกิดความเสียหายแกทรัพย สิน  ซึ่ ง เปนของกรมประมง  แต ใช ในราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ใหผูวาราชการจังหวัด 
มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เมื่อดําเนินการแลวใหแจงกรมประมงทราบโดยเร็ว 
  2.4 หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ 2.1 และขอ 2.2 ใหแก 
หัวหนาสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยู 
ในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอไป กรมประมงก็ไมขัดของ 

 บรรดาคําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
               ส่ัง ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
 
                                                                             (ลงชื่อ)   นายสิทธิ  บุณยรัตนผลิน 
            (นายสิทธิ  บุณยรัตนผลิน) 
        อธิบดีกรมประมง 
       
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมประมง 
ที่ 1242/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 
__________________ 

 อนุสนธิคําส่ังกรมประมง ที่ 634/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เรื่อง การมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 
และขอ 6 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมประมงในฐานะหัวหนา 
สวนราชการกรมประมง จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ถือและปฏิบัติ 
ราชการแทน ดังตอไปนี้ 
 ใหยกเลิกความในขอ 2.1 ของคําส่ังกรมประมง ที่ 634/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
พ.ศ. 2548 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “2.1 มีอํานาจบริหารงบประมาณของกรมประมงที่ดําเนินการในจังหวัดตามระเบียบ 
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนอํานาจของอธิบดีกรมประมง 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แลว ใหจัดทําและสงรายงาน 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐโดยไมชักชาตามแบบรายงานที่ สํานักงบประมาณกําหนด แตอยางชา 
ตองไมเกินสิบหาวัน (15 วัน) นับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย” 

 นอกจากนี้ใหเปนไปตามคําส่ังเดิมทุกประการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
       ส่ัง ณ วันที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 
 
                                                                                (ลงชื่อ)   นายจรัลธาดา  กรรณสูต 
               (นายจรัลธาดา  กรรณสูต) 
         อธิบดีกรมประมง 
                        



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมประมง 
ที่ 388/2547 

เรื่อง มอบอํานาจในการอนุญาตใหครอบครองปลาสวยงาม 
ในเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

__________________ 
 ดวยกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดลอมไดประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ 
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่บางแหง โดยไดมีการกําหนดหามบุคคลครอบครองปลาสวยงาม 
บางชนิดในบริเวณพื้นที่ดังกลาว  เวนแตจะได รับอนุญาติจากกรมประมง  ซึ่งกรมประมงไดกําหนดวิธี 
ปฏิบัติราชการในการอนุญาตดังกลาวไวตามระเบียบกรมประมงวาดวยการออกหนังสืออนุญาตใหครอบ 
ครองปลาสวยงามในเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 เปนการเฉพาะแลว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอ 7(9) และขอ 9 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 ขอ 5(10) และขอ 7 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 
2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 และขอ 6(6) และขอ 8 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม  เรื่อง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นที่ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 อธิบดีกรมประมงจึงมอบอํานาจในการอนุญาตให 
ครอบครองปลาสวยงามบางชนิดในเขตพื้นที่ที่ใหมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

 1. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตเปนผูอนุญาตใหครอบครองปลาสวยงามตามความ 
ในขอ 7(9) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ 
มาตรกรคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 
 2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกระบี่เปนผูอนุญาตใหครอบครองปลาสวยงามตามความ 
ในขอ 5(10) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ 
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 

 
 
 
 
 
 
 
           /3. มอบอํานาจ… 
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 3. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนผูอนุญาตใหครอบครองปลาสวยงามตามความ 
ในขอ 6(6) ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และ 
มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2546 
 4. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอและการอนุญาตตามคําส่ังนี้ ใหถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการออกหนังสืออนุญาตใหครอบครองปลาสวยงามในเขตพื้นที่ที่ ใหใช 
มาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2547 และเพื่อประโยชนในการถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 
ใหการอนุญาตตามคําส่ังนี้ หมายความรวมถึง การจดแจงการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือปริมาณของปลา 
สวยงามไวในบัญชีทายหนังสืออนุญาตตามระเบียบดังกลาวดวย 
 5. การอนุญาตตามคําส่ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหแกประมงจังหวัดทองที่ 
ตอไปก็ได 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   
      ส่ัง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
                                                                   (ลงชื่อ)   นายสิทธิ  บุณยรัตผลิน 
               (นายสิทธิ  บุณยรัตผลิน) 
                  อธิบดีกรมประมง 
 
 
 
 



 
สําเนา 

คําส่ังกรมประมง 
ที่ 487/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูรับรอง 
__________________ 

 ดวยระ เบียบกรมประมงวาด วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ ดี สํ าหรับ 
การผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหมีการออกใบรับรองการผลิตสัตวน้ําตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางประมงที่ดี ดังนั้น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ เห็นสมควรมอบหมายใหขาราชการ 
เปนผูรับรอง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ .ศ .  2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  5) 
พ.ศ. 2545 ประกอบ ขอ 4 ของระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี 
สําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมประมงจึงมอบอํานาจใหขาราชการผูดํารงตําแหนง 
ตอไปนี้ เปนผู รับรอง มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบดังกลาว ทั้งนี้ ในการรับรองใหลงนาม 
ในใบรับรองรวมกับผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ยกเวน กรุงเทพมหานคร 
ใหลงนามรวมกับ ผูอํานวยการสวนประมงกรุงเทพมหานคร 
 (1) ใหผูดํารงตําแหนงที่ สังกัดในสํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเปนผู รับรองเฉพาะ 
ฟารมเล้ียงสัตวน้ําจืดและฟมรมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด และที่สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมง 
ชายฝงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเปนผู รับรองเฉพาะฟารมเล้ียงสัตวน้ําชายฝงและ 
ฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําชายฝง ภายในเขตพื้นที่ที่กําหนด 

 1. กรุงเทพมหานคร   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร 
 2. นนทบุรี    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
 3. ปทุมธานี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี 
       ผูอํานวยกรศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจังหวัด 
       สมุทรสงคราม 
 4. พระนครศรีอยุธยา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนากรเพาะเลี้ยงกุงทะเลจังหวัด 
       สมุทรสงคราม 
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 5. อางทอง    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอางทอง 
 6. สมุทรปราการ   หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสมุทรปราการ 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจังหวัด 
       สมุทรสงคราม 
 7. ชัยนาท    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
 8. ลพบุรี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี 
 9. สระบุรี    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสระบุรี 
 10. สิงหบุรี    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสิงหบุรี 
 11. สุพรรณบุรี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจังหวัด 
       สมุทรสงคราม 
 12. นครนายก    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา 
 13. ฉะเชิงเทรา    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา 
 14. ชลบุรี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชลบุรี 
       ผูอํานวยการถสาบัยอาหารสัตวน้ําชายฝง 
 15. ระยอง    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงระยอง 
 16. จันทบุรี    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดตราด 
       ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน 
       (ดูแลอําเภอทาใหม และ อําเภอนายายอาม) 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงชายฝงจันทบุรี 
       (ดูแลทุกอําเภอ ยกเวน อําเภอทาใหม และ อําเภอนายายอาม) 
 17. ตราด    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดตราด 
       หัวหนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด 
 18. ปราจีนบุรี    ผูอํานวยการศูนยซิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแกว 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงฉะเชิงเทรา 
 19. สระแกว    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสระแกว 
 20. กาญจนบุรี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี 
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 21. นครปฐม    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดกาญจนบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี 
 22. ราชบุรี    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดราชบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี 
 23. เพชรบุรี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําเพชรบุรี 
 24. ประจวบคีรีขันธ  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี 

       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ 
 25. สมุทรสงคราม   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลจังหวัด 
       สมุทรสงคราม 
 26. สมุทรสาคร   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร 
 27. ชัยภูมิ    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 
 28. นครราชสีมา   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา 
 29. บุรีรัมย    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร 
 30. สุรินทร    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร 
 31. ศรีสะเกษ    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดศรีสะเกษ 
 32. มหาสารคาม    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมหาสารคาม 
 33. ขอบแกน    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน 
 34. อุดรธานี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี 
 35. หนองคาย    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดหนองคาย 
 36. เลย    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเลย 
 37. สกลนคร    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี 
 38. หนองบัวลําภู   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุดรธานี 
 39. กาฬสินธุ    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกาฬสินธุ 
 40. นครพนม    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครพนม 
 41. ยโสธร    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยโสธร 
 42. รอยเเอ็ด    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดรอยเอ็ด 
 43. อุบลราชธานี   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอุบลราชธานี 
 
           44.อํานาจเจริญ… 



 
 44. อํานาจเจริญ   หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอํานาจเจริญ 
 45. มุกดาหาร    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดมุกดาหาร 
 46. กําแพงเพชร   หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดกําแพงเพชร 
 47. ตาก    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก 
 48. นครสวรรค    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค 
 49. สุโขทัย    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสุโขทัย 
 50. อุทัยธานี    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดอุทัยธานี 
 51. พิษณุโลก    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 
 52. พิจิตร    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิจิตร 
 53. แพร    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร 
 54. นาน    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน 
 55. อุตรดิตถ    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก 
 56. เพชรบูรณ    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเพชรบูรณ 
 57. เชียงใหม    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม 
 58. เชียงราย    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย 
 59. พะเยา    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา 
 60. แมฮองสอน   หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดแมฮองสอน 
 61. ลําพูน    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําพูน 
 62. ลําปาง    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดลําปาง 
 63. ชุมพร    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี 
       หัวหนาสถานีเพราะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดชุมพร 
 64. ระนอง    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี 
       หัวหนาสถานีเพราะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดระนอง 
 65. สุราษฎรธานี   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสุราษฎรธานี 
 66. พังงา    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงพังงา 
 67. ภูเก็ต    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 
 68. กระบี่    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงกระบี่ 
 
           /69. นครศรีธรรมราช… 
 
 
 
 
 
 



 69. นครศรีธรรมราช  หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
       ผูอํานวยการศูนยพัฒนาประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่อง 
       มาจากพระราชดําริ (เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของศูนยพัฒนา 
       ประมงพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนครศรีธรรมราช 
 70. สงขลา    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสงขลา 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสงขลา(ดูแล 
       อําเภอสทิงพระ และ อําเภอระโนด) 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําชายฝง (ดูแลทุกอําเภอ 
       ยกเวน อําเภอสทิงพระ และอําเภอระโนด) 
 71. ตรัง    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตรัง 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
       จังหวัดตรัง 
 72. พัทลุง    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง 
       ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
 73. สตูล    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสตูล 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสตูล 
 74. ปตตานี    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปตตานี 
       หัวหนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดปตตานี 
 75. ยะลา    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดยะลา 
 76. นราธิวาส    หัวหนาสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนราธิวาส 
       ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงนราธิวาส 
 (2) ในกรณีฟารมเล้ียงสัตวน้ําชายฝงและฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําชายฝง ที่ตั้งอยู 
ในเขตพื้นที่ตาม (1) ซึ่งมิไดมีการทมอบหมายใหผูดํารงตําแหนงใดที่สังกัดสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเปนผูรับรองไวใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงเลี้ยง 
กุงทะเล เปนผูรับรอง 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 
             (นายสิทธิ  บุณยรัตนผลิน) 
                  อธิบดีกรมประมง 
 (นายสํารวย มีนกาญจน) 
               ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง 



 
สําเนา 

คําส่ังกรมประมง 
ที่ 487/2/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหเปนผูรับรอง 
__________________ 

 ดวยระ เบียบกรมประมงวาด วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ ดี สํ าหรับ 
การผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหมีการออกใบรับรองการผลิตสัตวน้ําตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางประมงที่ดี ดังนั้น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ เห็นสมควรมอบหมายใหมีผู รับรอง 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)  มาตรา  39  วรรคสองแห งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขอ 14 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 
และขอ 4 ของระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี สําหรับการผลิต 
สัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมประมงจึงขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดเปน 
ผูรับรอง เพื่อปฏิบัติราชการแทนตามที่กําหนดไวในระเบียบดังกลาว และเห็นชอบหากมีการมอบอํานาจ 
ใหแกประมงจังหวัด 

  
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 
 
               (นายสิทธิ  บุณรัตนผลิน) 
                     อธิบดีกรมประมง 
 
 
  (นายสํารวย  มีนกาญจน) 
              ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 761/2546 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
      อธิบดีกรมปศุสัตว 

__________________ 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคเปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และ 
สอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณษการเพื่อการพัฒนา 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมปศุสัตว 
ในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนผูวาราชการ- 
กรุงเทพมหานคร) ส่ังและปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
 1. แตงตั้ง (ยาย) ขาราชการกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ระดับ 8 ซึ่งมิใช 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ตามมาตรา 52(5) และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 

2. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ตั้งแต 
ระดับ 8 ลงมา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 3. การดําเนินการทางวินัย 
  3.1 กรณีขาราชการกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   (ก) การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
สําหรับขาราชการระดับ 8 ตามมาตรา  102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   (ข) การสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการ ระดับ 8 ตามมติ อ.ก.พ.กรม 
หรือ  อ .ก .พ .  กระทรวง  ตามมาตรา  104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  2535 
   (ค )  การสั่ งพักราชการหรือ ส่ั ง ใหออกจากราชการไวก อน  สําหรับข าราชการ 
ระดับ 8 ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 
 
 
           /3.2 กรณีขาราชการ… 



 
 

  3.2 กรณีขาราชการกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ 
ในจังหวัดนั้นๆ 
   (ก )  การแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนพิ จารณาดํ า เนิ นการทางวิ นั ยอย า ง 
รายแรง ขาราชการระดับ 8 ลงมา ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   (ข )  การสั่ งพักราชการหรือ ส่ั ง ให ออกจากราชการไวก อน  สําหรับข าราชการ 
ระดับ 8 ลงมา ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   (ค )  การสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรือ ส่ั งการให มีการสอบสวนวินัย 
อยางไมรายแรงขาราชการทุกระดับ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 
   (ง )  การสั่ งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการทุกระดับ  ตามมาตรา 
108 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   (จ )  การสั่ งลง โทษทางวินั ยอย า ง ร ายแรงแก ข า ราชการระดับ  8  ลงมา  ตาม 
มติ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 4. กรมสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 5. ส่ังใหขาราชการกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) 
ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 เปนผูรักษาราชการแทนปศุสัตวจังหวัดในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปศุสัตว 
จังหวัดหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญํติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 

 บรรดาคําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจใดที่มีการมอบอํานาจไวแลว หรือที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ให 
ใชคําส่ังฉบับนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 
 
            (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 
                 อธิบดีกรมปศุสัตว 
 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 529/2547 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 

__________________ 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยลูกจางของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค เปนไปอยางมี 
เอกภาพและสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนา 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 ความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ . 2544 ประกอบหนังสือ  ดวนมาก  ที่  กค 0506/ว 76 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2545 ความในขอ  13 
และขอ  50 แหงระเบีบกระทรวงการคลีงวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ .ศ .  2537 ระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือน 
หรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการ 
จังหวัด (ยกเวนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
 1 .ใหยกเ ลิกคํา ส่ังกรมปศุ สัตว  ที่  985/2546 ลงวันที่  15  ธันวาคม  2546 เ รื่ อง  มอบ 
อํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
 2. การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
  ใหผูวาราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง โดยใหนํา 
จํานวนลูกจางประจําของกรมปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางแตมี 
สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ในจังหวัดนั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณจํานวนลูกจาง 
ประจําที่จะไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง โดยกรมปศุสัตวตัดยอดจํานวนลูกจางประจําที่จะไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 
ของกรมปศุสัตวออกจากฐานคํานวณ และใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางใหกับ 
ลูกจางประจําแลวแจงใหกรมปศุสัตวทราบภายใน 3 วัน ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง ดังนี้ 

  2.1 การพิจรณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
2.1.1 ใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหาร 

สวนกลางแตมีสํานังานตั้งอยูในสวนภูมิภาคต ในจังหวันั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณ 
จํานวนลูกจางประจํา เพื่อเล่ือนขั้นคาจางหนึ่งขั่น รอยละ 15 หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่ง ใหปดขึ้นเปน 
จํานวนเต็ม ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 

          2/2.1.2 ใหพิจารณา… 



 
2.1.2 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี 

เดนไดไม เกินจํานวนลูกจางประจําที่คํานวณไวขางตน  ให เ ล่ือนขั้นคาจางครึ่งขั้นสําหรับผู มีผลงานและ 
ผลสัมฤทธิ์ดี และไมใหเล่ือนขั้นคาจางสําหรับผูไมอยูในเกณฑการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางในกรณีที่ 
ผูมีผลงานแลเผงสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือรอยละ 4 
ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 

  2.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) 
     2.2.1 ใหนําอัตราคาจางของลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการ 
บริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง) ณ วันที่ 1 กันยายน 
มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้น รอยละ 6 
   2.2.2  ใหนํายอดเงินที่ ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง  ณ  วันที่  1 เมษายน  มาหักจาก 
วงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว ตามขอ 2.2.1 
   2.2.3  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนขั้นคาจางครั้ง 
แรก โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางรวมทั้งป 2 ขั้น จะตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลูกจาง 
ประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม ดวย สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนแตเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น ก็ 
ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 
 3. การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
  ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงและ 
พิจารณาสั่งลงโทษลูกจางประจําของกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหาร 
สวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อดําเนินการเปนประการใด 
แลว ใหรายงานผลการดําเนินการใหกรมปศุสัตวทราบตอไปดวย 
 4. ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตวในสังกัดราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานังานตั่งอยูในสวนภูมิภาค 
ปฏิบัติราชการแทนกรมปศุสัตวก็ไมขัดของ 
 บรรดาคําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจใดที่มีการมอบอํานาจไวแลว หรือที่ขัดหรือแยงกับคําส่ัง 
นี้ใหใชัคําส่ังฉบับนี้แทน 

 ทั้งนี้ ตั่งแตบัดนี้เปนตนไป 
       ส่ัง ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
 
             (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 
                 อธิบดีกรมปศุสัตว 
 



 
 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 504/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
__________________ 

 เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  จัดจางเปนพนักงานราชการภารรัฐในสวนภูมิภาค 
เกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐและใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยสอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 อาศัยอํานาจตามความมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร 
พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 74 ลงวันที่ 26 มกราคม 2548 อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการ 
จํามอบอํานาจใหผูวารากชารจังหวัดส่ังและปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ดําเนินการในเรื่องตางๆ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ในสวนภูมิภาค ตามระเบีบบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของ 
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/คพร./พิเศษ 74 ลงวันที่ 
26 มกราคม 2548 ที่กําหนดใหเปนอํานาของอธิบดีกรมปศุสัตวที่ตองดําเนินการ 
 ขอ  2 หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตามขอ  1 ใหแกหัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค  หรือหัวหนาหนวยงานสังกัดราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยู ในสวนภูมิภาค 
ปฏิบัติราชการแทน กรมปศุสัตวก็ไมขัดของ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
               ส่ัง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
        
                ลงชื่อ   นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
             (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 
                 อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 452/2547 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 

__________________ 
 อนุสนธิคําส่ังกรมปศุสัตว ที่ 761/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตวไปแลวนั้น 
 เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมปศุสัตว  
ในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว จึงมีคําส่ังและมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 4 ของคําส่ังการปศุสัตว ที่  761/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2546 เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “4. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ (กรณีบรรจุใหม) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
ในพื้นที่ โดยใหมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค และขาราชการในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งประจําปฏิบัติงานภายในจังหวัดนั้นๆ” 
 ขอ 2 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 6 ของคําส่ังกรมปศุสัตว ที่ 761/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2546 เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
  “6. หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน 
กรมปศุสัตวก็ไมขัดของ” 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปฯตนไป นอกจากนั้นใหเปนไปตามคําส่ังเดิมทุกประการ 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
  
             (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 
                 อธิบดีกรมปศุสัตว 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 741/2545 

เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการสั่งจางลูกจางชั่วคราว 
_________________ 

 
 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวของสวนราชการในสังกัดกรมปศุสัตวเปนไปดวย 
ความสะดวก รวดเร็ว และคลองตัวในการปฏิบัติราชการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31  ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑและ 
วิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจางชั่วคราว อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมอบผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 
 1.  มีอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งจางลูกจางชั่วคราว การเลิกจางลูกจางชั่วคราว 
หรืออนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 
กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 ในหัวขอหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชั่วคราวจากเงิน 
งบประมาณหรือหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการจางลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
 2.  การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่กระทรวงการคลังหรือสํานักงบประมาณ 
กําหนดโดยเครงครัด 
 3.  หากผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหปศุสัตวจังหวัดดําเนินการแทนตอไป กรม 
ปศุสัตวก็ไมขัดของ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เปนตนไป 

 
       ส่ัง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 
        (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
                  รองอธิบดี รักษาราการแทน 
             อธิบดีกรมปศุสัตว 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 985/2546 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
                            กรมปศุสัตว 

__________________ 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยลูกจางของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค เปนไปอยางมีเอกภาพ 
และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการ 
พัฒนา 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 ความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ .ศ .  2544 ประกอบหนังสือ  ดวนมาก  ที่  กค  0506/ว  76 ลงวันที่  16 สิงหาคม  2545 ความในขอ  13 
ขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ความตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือ 
คาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 และอธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว 
จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 
 1. การเลื่อนขั้นคาจาวลูกจางประจํา 
  ใหผูวาราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน แลพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง โดยใหนํา 
จํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูใน 
สวนภูมิภาค ในจังหวัดนั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณจํานวนลูกจางประจําที่จะไดรับการเลื่อน 
ชั้นคาจาง โดยกรมปศุสัตวตัดยอดจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคที่จะไดรับการเลื่อนขั้น 
คาจางของกรมปศุสัตวออกจากฐานคํานวณแลว และพิจารณาออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางใหกับลูกจางประจํา 
ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นของผูวาราชการจังหวัด ดังนี้ 
  1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
   1.1.1 ใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภู มิภาคและราชการ - 
บริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ในจังหวดนั้นๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณ 
จํานวนลูกจางประจํา เพื่อเล่ือนขั้นคาจางหนึ่งขั้น รอยละ 15 หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่ง ใหปดขึ้นเปนจํานวน 
เต็ม ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 
 
           /1.1.2 ใหพิจารณา… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   1 . 1 .2  ใหพิ จารณาเลื่ อนขั้ นค าจ า งประจํ าหนึ่ ง ขั้ น สํ าหรับ ผู มี ผลงานและผล 
สัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจํานวนลูกจางประจําที่คํานวณไวขางตน ใหเลือนขั้นคาจางครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและ 
ผลสัมฤทธิ์ดี และไมใหเล่ือนขั้นคาจางสําหรับผูไมอยูในเกณฑการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางในกรณีที่มี 
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของคา 
จางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 
  1.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ) 
   1 .2 .1  ใหนํ าอัตราคาจ างของลูกจ างประจําในราชการริหารสวนภู มิภาคและ 
ราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง) ณ วันที่ 1 กันยายน 
มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้น รอยละ 6 
   1.2.2 ใหนํายอดเงินที่ ใช ในการเลื่อนขั้นคาจาง  ณ  วันที่  1 เมษายน  มาหักจาก 
วงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว ตามขอ 1.2.1 
   1.2.3 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่ เหลือจากการเลื่อนขั้นคาจาง 
ครั้งแรก โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางรวมทั้งป 2 ขั้น จะตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลูกจาง 
ประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม ดวย สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนแตเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น ก็ให 
ไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 
 2.  การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
  ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงและ 
พิจารณาสั่งลงโทษลูกจางประจําของกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหาร 
สวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดนั้นๆ และเมื่อดําเนินการเปนประการใด 
แลว ใหรายงานผลการดําเนินการใหกรมปศุสัตวทราบตอไปดวย 
  บรรดาคําส่ังหรือหนังสือมอบอํานาจใดที่มีการมอบอํานาจไวแลว หรือที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ 
ใหใชคําส่ังฉบับนี้แทน 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 
 
 
      ส่ัง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
 
             (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
       อธิบดีกรมปศุสัตว 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 159/2547 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
__________________ 

 
 เพื่อใหการบริหารดานงบประมาณ การดําเนินการดานพัสดุของหนวยงานสังกัดกรมปศุสัตว 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปดวย 
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
บริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
ขอ 28 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2546 ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ,มนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมและตามมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 25434 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ 
พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ส่ังและปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 

 1. ใหยกเลิกหนังสือกรมปศุสัตว ดังนี้ 
(1) คําส่ังกรมปศุสัตว ที่ 302/2545 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 
(2) หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0603/ว 8367 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2534 
(3) หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0603/ว 18732 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 

1. มีอํานาจบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว ที่ดําเนินการในจังหวัดตามระเบียบวาดวยการ 
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว 

 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
แลวใหรายงานสํานักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง, สํานักงานกรมตรวจเงินแผนดิน และกรมปศุสัตวทราบ 
โดยเร็ว อยางชาไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ โดยการรายงานใหทําตามแบบ 
รายงาน แบบ ง.241 ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด และเมื่อส้ินระยะเวลาแตละไตรมาส ใหจัดทําแบบรายงาน 
แสดง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (แบบ สงป.303) สงใหกรมปศุสัตวภายใน 5 วัน นับแตวันส้ิน 
ไตรมาส เพื่อรายงานใหสํานักงบประมาณทราบตอไป 

 
           /3. ส่ังและปฏิบัติ… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ส่ังและปฏิบิติราชการแทนในการดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการหรือรายการ 
โดยใชเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งราชการบริหารสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ โดยใหอยูในวงเงิน 
ที่อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการกรมปศุสัตวมีอํานาจ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 สําหรับราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค เปนผูดําเนินการเกี่ยวกับ 
พัสดุ และเบิกจายกับสํานักงานคลังจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการไดในเงินสวนที่เกินจากที่หนวยงาน 
นั้นๆ มีอํานาจดําเนินการ โดยใหอยูในวงเงินที่อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการกรมปศุสัตวมี 
อํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 4. อนุมัติเบิกจายคาวัสดุและคาใชจายตางๆ ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ซึ่งเปนดุลยพินิจของ 
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ ตามที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลังฉบับตางๆ 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการฝกอบรมตางๆ ที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนผูดําเนินการตาม 
ขอ 6 และการใชดุลยพินิจอนุมัติการเบิกจายตามขอ 41 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ 
ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหแกขาราชการที่ 
มาปฏิบัติงานที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และเบิกจายตางสํานักเบิกเงินเดือน ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 
กค 0502/838973 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2526 
 7. หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
หรือหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน กรมปศุสัตวก็ 
ไมขัดของ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 
       ส่ัง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
 
               (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
        อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 29/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
__________________ 

 อนุสนธิคํ า ส่ั งปศุ สัตวที่  159/2547 ลงวันที่  11  มีนาคม  2547 เ รื่ อง  มอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ .2546 ขอ  28 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ .ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  9 
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา  38(7) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหัวหนาสวนราชการกรม- 
ปศุสัตว จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ถือและปฏิบัติราชการแทน ดังตอ- 
ไปนี้ 
 ใหยก เ ลิกความใน  ขอ  2  ของคํ า ส่ั งกรมปศุ สัตวที่  159 /2547  ลงวันที่  11  มีนาคม 
2547 และใชขอความตอไปนี้แทน 
 “ขอ  2 มีอํานาจบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตวที่ดําเนินการในจังหวัดตามระเบียบ 
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งเปนอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัด 
สรรแลวใหรายงานสํานักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง, สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกรมปศุสัตวทราบ 
โดยเร็วอยางชาไมเกิน 15 วัน นับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ โดยการรายงานใหทําตาม 
แบบรายงาน แบบ ง. 241 ตามที่สํานักงบประมาณกําหนดและเมื่อส้ินระยะเวลาแตละไตรมาส ใหจัดทํา 
แบบรายงานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (แบบ สงป.303) สงใหกรมปศุสัตวภายใน 
 5 วัน นับแตวันส้ินไตรมาส เพื่อรายงานใหสํานักงบประมาณทราบตอไป” 

  
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 นอกจากนั้นใหเปนไปตามคําส่ังเดิมทุกประการ 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 
 
 
               (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
        อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 505/2547 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
__________________ 

 ตามคําส่ังกรมปศุสัตวที่  761/2546 ลงวันที่  30 กันยายน  2546 และคําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 159/2547 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2547 ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ ไปแลว นั้น 
 เนื่องจากจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบกับมีภารกิจบางประการที่ 
ควรมอบอํานาจใหจังหวัดเปนผูดําเนินการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข 
เพิ่มเติม และขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 อธิบดีกรมปศุสัตว 
จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 1. ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังและปฏิบัติราชการแทน โดยใหมีอํานาจลงนามในใบแจงการ 
เบิกเงินงบประมาณแทนกันและใบแจงการโอนกลับเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ตามที่สํานักงานปศุสัตว- 
จังหวัดหรือสวนราชการในสังกัดราชการสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคไดรับโอนงบประมาณ 
โครงการตามแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภายในจังหวัดนั้น 
 2. ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจตามขอ 1 ใหแกหัวหนาสวนราชการในสังกัดราชการ 
บริหารสวนภูมิภาคหรือหัวหนาสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวน 
ภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนตอไป กรมปศุสัตวก็ไมขัดของ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
               (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
        อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
  
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 453/2547 

เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบอนุญาต 
ใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

__________________ 
 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูประสงคขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ 
การฆาสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เปนไปดวยความสะดวก 
และรวดเร็ว ตลอดจนเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการในสวนภูมิภาค ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและ 
เปนการสนับสนุนใหผูวาราชการจังหวัดไดใชอํานาจบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ 
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมีคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจดังนี้ 

(1) เปนผูอนุญาตและออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตาม 
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
  (2) เปนผูอนุญาตและออกใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหแก 
โรงฆาสัตวและพักสัตว ที่ไดเปดดําเนินการตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย 
เนื้อสัตว พ.ศ. 2502 อยูแลว ในวันที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
ใชบังคับ ตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2535 
 ขอ 2 เมื่อผูรับมอบอํานาจดําเนินการตามขอ 1 แลว โปรดแจงใหกรมปศุสัตวทราบตอไปดวย 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
               (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
        อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ 190/2547 

เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว 
และจําหนวยเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แทนอธิบดีกรมปศุสัตว 

__________________ 
 เพื่อเปนการควบคุมใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดปฏิบัติตาม 
กฎหมายออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว พ.ศ. 2535 เปนไปโดยเครงครัด และเปนการกระจาย 
อํานาจใหกบัสวนราการในสวนภูมิภาค ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการประกอบกับเปนการสนับสนุนใหผูวาราชการ 
จังหวัดไดใชอํานาจบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ 
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 อธิบดีกรมปศุสัตว จึงมีคําส่ังไวดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ใหผูวาราชการจงัหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว ดังนี้ 
  (1) ส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา 16 แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

(2) ส่ังการเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา 17 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

(3) ออกหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ปฏิบัติ 
ใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
 ขอ 2 ใหผูรับมอบอํานาจตามขอ 1 สามารถพิจารณามอบอํานาจใหกับบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรได 
 ขอ 3 เมื่อผูรับมอบอํานาจดําเนินการตามขอ 1 แลว โปรดแจงใหกรมปศุสัตวทราบดวย 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  
       ส่ัง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
 
               (นายยุคล ล้ิมแหลมทอง) 
        อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่ ๑๙๑/๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหดําเนินการรับรองฟอรมสุกรปลอดการใชสาร 
เรงเนื้อแดงหรอืกลุมเบตาอะโกนิสทแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 

.................................. 
                ตามที่กรมปศุสัตวไดมีการประกาศกรมปศุสัตว  เรื่องการรับรองฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง 
หรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท  อันเปนการสนับสนุนฟารมสุกรที่มีการเลี้ยงสุกรที่ปลอดสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุม- 
เบตาอะโกนิสท  อันเปนหลักประกันในการคุมครองผูบริโภคใหไดบริโภคอาหารปลอดสารพิษ  ตามนโยบายอาหาร 
ปลอดสารพิษ (Food  Safety)ของรัฐบาล 
                อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมปศุสัตว  จึงมีคําส่ังไวดังนี้ 
                ขอ ๑. ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการออกใบรับรอง  เพิกถอนการรับรอง  และการ 
พิจารณาอุทธรณ   แทนอธิบดีกรมปศุสัตว  ใหกับฟารมสุกร  ซึ่งรวมโครงการฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดง 
หรือกลุมเบตาอะโกนิสท  ตามขอ๔,ขอ ๕,ขอ ๖และขอ ๗ แหงประกาศกรมปศุสัตว  เรื่องการรับรองฟารมสุกร 
ปลอดการใชเรงเนื้อแดงหรือสารเบตาอะโกนิสท 
               ขอ ๒. ใหผูรับมอบอํานาจตาม ขอ ๑ สามารถพิจารณามอบอํานาจใหกับบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรได   
               ขอ ๓.  เมื่อผูไดรับมอบอํานาจ  ไดดําเนินการตมขอ ๑  แลว  โปรดแจงใหกรมปศุสัตวทราบดวย                                             
               ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                           ส่ัง  ณ  วันที่ ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 
                                                                        (ลงชื่อ)  นายยุคล    ล้ิมแหลมทอง        
                                                                                  ( นายยุคล    ล้ิมแหลมทอง ) 
                                                                                         อธิบดีกรมปศุสัตว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่  ๑๔๙ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง     มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดรองทุกข   ดําเนนิคดีอาญาแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 
……………………………. 

                                  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการตางๆ  ของกรมปศุสัตว  ซึ่งเกษตรกรมีสวนรวม 
เกิดประโยชนสูงสุด  เนื่องจากกรมปศุสัตวตรวจพบวามีขาราชการและ/หรือเกษตรกรบางราย  ซึ่งเขารวม 
โครงการไดเบียดบังทรัพยสินของกรมปศุสัตวไปเปนประโยชนสวนตนโดยทุจริต  ทําใหทางราชการไดรับ     
 ความเสียหาย 
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็ว  คลองตัว     
 เกิดประสิทธิผล    สมประโยชนตอราชการ    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๘ ( ๗ )   แหง                               
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔  อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมอบอํานาจใหแกผูวาราชการ 
จังหวัด  ดําเนินคดีอาญาขาราชการและ/หรือเกษตรกร  ซึ่งกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับโครงการตางๆ                                   
ของกรมปศุสัตวในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑. แจงความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน  เพื่อใหดําเนินคดีอาญา  กรณีพบการ 
ทุจริตในโครงการตางๆ  ของกรมปสุสัตวทุกโครงการ  ตลอดจนใหมีอํานาจในการประนีประนอมยอมความ 
ถอนคํารองทุกขแตพนักงานสอบสวน  เมื่อไดรับทรัพยสินคืนหรือไดรับชดใชราคาถูกตองครบถวน  พรอมทั้งให 
ถอยคําเปนพยานตอพนักงานสอบสวร  ขอตรวจเอกสารหรือหลักฐานใดๆ  ขอคัดสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของและ 
เอกสารจากพนักงานสอบสวน 
                             ขอ ๒. ผูรับมอบอํานาจตามขอ ๑ อาจมอบอํานาจใหปศุสัตวจังหวัดหรือบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนได 
 ขอ ๓. การกระทําใดๆ ของผูรับมอบอํานาจ  ซึ่งไดรับดําเนินการตามอํานาจที่มอบใหดังกลาวตาม 
ขอ ๑ กรมปศุสัตวขอรบัผิดชอบทุกประการ 
 ขอ ๔.เมื่อผูรับมอบอํานาจดําเนินการตาม ขอ ๑ ใหแจงกรมปศุสัตวทราบดวย 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    ส่ัง  ณ  วันที่ ๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
            
                                                                                                ( นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง ) 
                                                   อธิบดีกรมปศุสัตว                          
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่  376 / 2546 

                         เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินกิจกรรมแกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว 
                                            โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตวลงสูทองถิ่น 

……………………………….. 
 ดวยกรมปศุสัตวไดดําเนินกิจกรรมแกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว  โครงการพัฒนา 
อาชีพการเลี้ยงปศุสัตวลงสูทองถิ่น  เพื่อใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
และคลองตัวในการบริหารงาน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
อธิบดีกรมปศุสัตวจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตวปศุสัตวลงสู 
ทองถิ่น  กิจกรรมแกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว  มีอํานาจหนาที่ควบคุมและบริหารโครงการใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของกรมปศุสัตว  ดังนี้ 
           1.1  ควบคุม  ดูแล  แนะนําเกษตรกรในการดําเนินงานโครงการฯใหเปนไปตามระเบียบ 
และวัตถุประสงคของโครงการฯและพิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบและขนาดของแบบแปลนระบบบําบัดน้ําเสีย 
มาตรฐานของกรมปศุสัตวตามสภาพแวดลอมและขนาดพื้นที่ภายในฟารมใหเหมาะสมกับจํานวนสุกร  ปริมาณน้ํา 
เสียในฟารมและคาใชจายในการกอสราง  โดยอุดหนุนคากอสรางใหเกษตรกรรอยละ 50 ของคากอสรางจริง  แตไมเกิน 
วงเงิน  ที่กําหนดในเกณฑ 
            1.2  ยับยั้งการดําเนินงานโครงการพฒันาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตวลงสูทองถิ่น  กิจกรรม 
แกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว  เมื่อการดําเนินงานดังกลาวสอไปในทางทุจริตหรือไมปฏิบัติตามระเบียบ 
และ วัตถุประสงคของกรมปศุสัตว  แลวรายงานกรมปศุสัตวทราบ 
           1.3  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการคัดเลือกผูรับจางเหมากอสรางระบบบําบัดน้ําเสียในฟารมสุกร        
 ของเกษตรกร  โดยมีแนวทาง  ดังนี้  
           (1)  ผูรับจางเหมาตองมีอาชีพรับเหมากอสราง 
           (2)  ผูรับจางเหมาตองมีผลงาน  หรือประสบการณที่คณะกรรมการการควบคุมการดําเนินงาน
พิจารณาไดวา  จะสามารถดําเนินการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวไดจนแลวเสร็จ 
                                                                                                                                         

   / (3)  อื่นๆ..... 
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                 (3)  อื่นๆตามคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลา 
ลงสูทองถิ่น  พิจาณาเห็นวาเหมาะสม 
           1.4  คัดเลือกเกษตรกรรายใหมในกรณีที่เกษตรกรไมสามารถดําเนินการตามโครงการ 
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตวลงสูทองถิ่นได  โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ผานการอบรมแลว 
 ขอ 2  ลงนามในบันทึกขอตกลงกานใชเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว 
ทองถิ่น  กิจกรรมแกไขปญหามลภาวะจากฟารมปศุสัตว 
 การดําเนินงานตามขอ 2 ผูวาราชการจังหวัดอาจใชดุลยพินิจ  มอบอํานาจใหปศุสัตวจังหวัด 
ดําเนินการแทนไดตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
                                                                                        สั่ง  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.2546 
 

                              (ลงชื่อ)  นายยุคล    ล้ิมแหลมทอง        
                                                                                               (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง)  
                                                                                                    อธิบดีกรมปศุสัตว 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปศุสัตว 
ที่  ๔๘  /  ๒๕๔๗ 

เรื่อง  มอบอํานาจใหเปนผูอนุญาตใหใชรถราชการ 
............................................... 

 
 เพื่อใหการใชรถราชการซึ่งเปนทรัพยสินของกรมปศุสัตวเปนไปดวยความสะดวก  รวดเร็ว  คลองตัว 
เกิดประโยชนแกทางราชการสูงสุด  อาศัยความตามมาตรา  ๓๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  และขอ  ๑๓  วรรค  ๒  แหงระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ 
แกไขเพิ่มเติม  ประกอบหนังสือสํานักงานนายกรัฐมนตรี  ที่ นร  ๑๓๐๕ / ว ๑๑๘๔๑  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๔๐  อธิบดี 
กรมปศุสัตวจึงมีคําส่ังไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑  ใหยกเลิกคําส่ังกรมปศุสัตว  ที่  ๓๒๓/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๔๖ 
 ขอ  ๒  ใหรองอธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจใหใชรถราชการไปปฏิบัติราชการในทองที่ตางๆ 
ทั่วราชอาณาจักร  แทนอธิบดีกรมปศุสัตว  ไดทุกกรณีในหนวยงานที่กํากับดูแล 
                             ขอ  ๓  ใหผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  ผูอํานวยการสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ  และเลขานุการกรม  มีอํานาจอนุญาตใหใชรถสวนกลางที่ใชประจําอยูกับกองและสํานักนั้นๆ 
ไปราชการไดทั่วราชอาณาจักร  ทั้งนี้  อนุญาตใหใชไดครั้งละไมเกิน  ๗  วัน 
                             ขอ  ๔  ใหผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรและสุขอนามัย   มีอํานาจอนุญาตใหใชรถราชการ 
ประจําสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย  ไปปฏิบัติราชการไดทั่วราชอาณาจักร 
 ขอ  ๕  ใหหัวหนาหนวยงานสังกัดราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคมี 
อํานาจอนุญาตใหใชรถราชการประจําสวนราชการนั้นไปปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดในเขตความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานนั้นๆ  รวมถึงการอนุญาตใหไปปฏิบัติราชการที่สํานักสุขศาสตรและสุขอนามัย  ซึ่งหนวยงาน 
ตั้งอยูในเขตความรับชอบของสํานักสุขศาสตรและสุขอนามัย  และการอนุญาตใหไปปฏิบัติราชการที่ 
กรมปศุสัตว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                     กรณีมีเหตุจําเปนตองไปปฏิบัติราชการในพื้นที่อื่นโดยเรงดวน  หากใหลวงเลยไปอาจทําให 
ราชการเสียหาย  ใหหัวหนาหนวยงานสังกัดสวนกลาง  แตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคอนุญาตใหใชรถราชการ 
ประจําสวนราชการนั้นไปราชการไดทั่วราชอาณาจักร  และรายงานใหกรมปศุสัตวทราบโดยดวน 
 ขอ  ๖  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหใชรถราชการประจําสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไป 
ปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว  ทั่วราชอาณาจักร 

๒/ ขอ ๗.......... 
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  ขอ  ๗  ใหผูรับมอบอํานาจตามขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  มีอํานาจดังตอไปนี้ 
              ( ๑ )  ควบคุมดูแลเรื่องการใชและการบํารุงรักษารถราชการ  และเปน  ผูอนุญาตตามความ 
หมายของ ขอ  ๔  ของระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการใช  การเก็บรักษา  และการซอมบํารุงรถราชการ  พ.ศ.๒๕๔๖   
ดวย 
              (๒)   อนุมัติใหขาราชการและลูกจางของกรมปศุสัตว  ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่รถยนตหรือ 
รถจักรยานยนต  เปนผูขับขี่รถรถของทางราชการไปปฏิบัติราชการได 
      ขอ  ๘  ใหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการตรวจสอบการนํารถสวนกลางไปใชในการลักษณะที่มิใช 
เปนการใชเพื่อสวนรวมของสวนราชการ  หรือมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการ  และใหมีหนาที่ในการตรวจสอบ 
ใบขออนุญาตใชรถสวนกลางตามแบบ ๓ รวมทั้งตรวจสอบบันทึกการใชรถสวนกลางตามแบบ ๔ใหถูกตองตรง 
กับใบขออนุญาตใชรถสวนกลางและการใชรถถูกตองตามหลักฐานดังกลาวหรือไม  สําหรับสวนราชการบริหาร 
สวนกลาง  และมีสํานักงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ในกรณีตรวจพบวาหนวยงานใดมิไดปฏิบัติใหรายงาน 
อธิบดีกรมปศุสัตว 
 
   
    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  ฑ.ศ. ๒๕๔๗ 
             

                              
                                                                                      (ลงชื่อ)  นายยุคล    ล้ิมแหลมทอง                                       
                                                                                                    (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 

                                                                                                อธิบดีกรมปศุสัตว 
 



( สําเนา ) 
คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่  313 / 2547 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

................................................ 
 อนุสนธิคําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ 1273/2546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม  2546  กรมพัฒนาที่ดิน 
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร   ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ  และการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  ไวแลว  นั้น 
 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานพัสดุ   การสั่งการ  การอนุญาต  
 การอนุมัติ  ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค  เปนตนไปดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและสอดคลอง 
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา  จึงให 
ยกเลิกคําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน  ที่  1273 / 2546  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2546 
 
 ฉะนั้น  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 38 ( 7 ) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ขอ 5  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.2546  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
 พ.ศ. 2537 ขอ 13  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และแกไขเพิ่มเติม  อธิบดกีรมพัฒนาที่ดิน 
ในฐานะหัวหนาสวนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ยกเวนกรุงเทพมหานคร  ส่ัง 
และปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 
 
                                 1. การบริหารงานบุคคล 
                                     1.1  การแตงตั้ง (ยาย )  ขาราชการ 
                                            ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการในแตงตั้ง ( ยาย )  ขาราชการ 
พลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ไปปฏิบัติงานในสังกัด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 มาตรา 57 
                                       1.2  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
                                             ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ 
พลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางสังกัดกรมพัฒนาที่ดินที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด 
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              1.3  การดําเนินการทางวินัย 
                                              1.3.1  ขาราชการ 
                                                        ก.  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  ตามมาตรา 102 
 และมาตรา 104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
    ข.ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ตามมาตรา  107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535 
                                                        ค. ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  ตามมาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535 
                                                        ง.  ส่ังลงโทษขาราชการ  ตามมาตรา 103  และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
                                              1.3.2  ลูกจางประจํา 
                                                        ก.  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนขาราชการ  พ.ศ. 2537 ขอ 50  และขอ  54 
   ข.  ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 2537  ขอ 55 
                                                       ค.  ส่ังลงโทษลูกจาง  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ 
สวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 52 และขอ  53 
              1.4   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
                                               ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
มอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  ทั้งนี้  ตองไดรับการประสาน 
แจงจากกรมพัฒนาที่ดินกอน    และจะตองมีขาราชการในกรมพัฒนาที่ดินรวมเปนกรรมการดวย 
  2.  การบริหารงบประมาณ 
                                 2.1  มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงบประมาณ 
อนุมัติแลว  โดยไมเพิ่มวงเงินในการหาครุภัณฑ  ที่ดิน  และส่ิงกอสราง  ตาม ขอ 138  แหงระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2546 
      2.2  มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ  ตามขอ  23  แหงระเบียบวาดวย 
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
                                2.3  มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต 
แผนงานเดียวกัน  ตามขอ 24 (1 )  (2)  (3)  (4)  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
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        ทั้งนี้  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มในงบบุคคลกรตามขอ 24(1) แล(3) 
ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม  และการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการตามขอ 24(2)และ(4) ที่มิใชโอนไปสมทบ 
เงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง  ตามขอ 26 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546วงเงินตอหนวยของ
รายการที่สมทบ  หรือที่กําหนดใหมในรายการครุภัณฑตองต่ํากวาหนึ่งลานบาท  หรือรายการส่ิงกอสรางตองต่ํากวาสิบลาน
บาท 
           2.4  มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน  หรือจากการจัดซื้อ 
จัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดของกรมพัฒนาที่ดินในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานไดแตตองไมกอใหเกิดรายการ 
ผูกพันขามปงบประมาณ  และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก 
ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑเพิ่มจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  และส่ิงกอสรางเพิ่มเติมจะตอง 
มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท  ตามขอ 25 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 
                               2.5  มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตาง ๆ ภายใตแผนงาน 
เดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ตามขอ  
26  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
                               2.6  การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามระเบียบนี้แลวใหรายงาน 
สํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด
โดยเร็ว  อยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการและสําเนาแจงใหกรมพัฒนาที่ดินทราบ
ดวย 
                              2.7  การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการ  หรือรายการ  โดยใชงบประมาณหรือ 
เงินนอกงบประมาณ  ซึ่งเกินกวาอํานาจหนาที่หัวหนาสวนราชการการบริหารสวนกลาง  ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูภายในจังหวัด
ภายในวงเงินที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหัวหนาสวนราชการมีอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.2535 
                             2.8  การอนุมัติเบิกจายคาพัสดุและคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเกินกวาอํานาจหนาที่หัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนกลางซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด  ตามที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลังฉบับตาง ๆ 
 3.   การบริหารพัสดุ 
                   3.1  อนุมัติการส่ังซื้อหรือส่ังจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2538  เฉพาะสวนที่เกินไปจากที่กรมที่พัฒนาที่ดินไดมอบหมายใหแกผูอํานวยการ 
สํานักงานพัฒนาที่ดิน  หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดิน  หัวหนาศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  หัวหนาศูนยศึกศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทอง  และหัวหนาศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ  ดังนี้คือ 
                          3.1.1  อนุมัติการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  ครั้งหนึ่งภายในวงเงินสวนที่เกิน  25,000,000  บาท  
                          3.1.2  อนุมัติการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  โดยวิธีกรณีพิเศษ  ครั้งหนึ่งภายในวงเงินสวนที่เกิน  
 25,000,000 บาท  
                  3.2  ส่ังการ ลงนาม  ใหความเห็นชอบและรับทราบ  ในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ 
ดังกลาวขางตน รวมทั้งอํานาจการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  อํานาจการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงอํานาจ 
การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงภายในขอบเขตอํานาจอนุมัติที่ 
กรมพัฒนาที่ดินไดรับมอบใหตาม ขอ 3.1 
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4.  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นควรจะมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลาง  ซึ่งมีสํานักงาน 
ตั้งอยูในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอ  กรมพัฒนาที่ดินก็ไมขัดของ 
 5.  การดําเนินการใดเมื่อไดดําเนินการเปนประการใด ใหรายงานผลการดําเนินการใหกรมพัฒนาที่ดินทราบ 
  
บรรดาคําส่ัง  หรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน  
              
ทั้งนี้  ตั่งแตบดันี้เปนตนไป 
   ส่ัง ณ  วันที่  16  เมษายน  พ.ศ.  2547 

  
                    (ลงชื่อ)  นายอรรถ  สมราง 
                   (นายอรรถ  สมราง) 

                                                                                          อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 



(สําเนา) 
 

คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ 745 / 2549 

เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
.......................................................... 

 
 ตามคําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ 313/2547  ลงวันที่ 16 เมษายน  ไดมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  และการบริหารพัสดุ 
ไปแลว  นั้น 
  
 เนื่องจากไดมีระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548  ฉบับใหม  ใชบังคับ  โดยมีการ 
ปรับปรุงบริหารการงบประมาณใหสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา  ฉะนั้น  เพื่อใหการ 
บริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด  เปนไปดวยความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริหารงาน 
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.2534  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546  ขอ 5  ระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.2549  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหัวหนา 
สวนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน  จึงยกเลิกความในขอ 2 ของคําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน  ที่ 313/2547  ลงวันที่16 
เมษายน  2547  และมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ดังนี้ 
 
  2.  การบริหารงบประมาณ 
         2.1  มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
ในงบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  หรืองบรายจายอื่น ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ  ซึ่งไดรับการจัดสรร 
งบประมาณแลวโดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย  ตามขอ  18  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.  2548 
                                     2.2 มีอํานาจในการโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ตามขอ  23  
แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  2548 
                                     2.3 มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการ 
จัดสรรงบประมาณภายใตแผนงานงบประมาณเดียวกัน  ตามขอ 24 ขอ 25 และขอ 26  แหงระเบียบวาดวย  
 การบริหารงบประมาณ พ.ศ.  2548 
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      ทั้งนี้ ในการโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรตอง 
ปฏิบัติสมเงื่อนไขที่กําหนด  ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  ที่เกี่ยวของในแตละขอ 
อยางเครงครัด 
                                 2.4  จัดทําและสงรายงานการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณตามขอ 2.1 2.2 และ 2.3  ดวยระบบอิเล็กทรอนิคสภาครัฐ  ตามขอ 28 แหงระเบียบ 
 วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  2548 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
                ส่ัง ณ วันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2549 
     
                                                                 
                                                                  (ลงชื่อ)  นายชัยวัฒน   สิทธิบุศย 
                                                                                                        (นายชัยวัฒน   สิทธิบุศย) 
                                                     อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
 



(สําเนา) 
 

คําส่ังกรมวิชาการเกษตร 
ที่  652 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการ 
............................................... 

 
  อนุสนธิคําส่ังกรมวิชาการเกษตรที่  224/2547  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547  
 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ  ไวแลว  นั้น  
  เพื่อใหการบริหารงานดานบุคคลและดานงบประมาณ  และเรื่องอื่นๆของหนวยงานราชการ 
กรมวิชาการเกษตรที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลอง 
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 ขอ 5   
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด  ยกเวนกรุงเทพมหานคร  ส่ังและปฏิบัติราชการแทน  ดังตอไปนี้ 
  1.  การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ  ตามมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
  2.  การพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ  ลูกจาง 
ประจํา  สังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูภายในจังหวัดนั้นๆ    
  3.อนุญาตการลาปวยและอนุมัติใหจายเงินเดือนแกขาราชการ  หรือเงินคาจางแกลูกจาง 
ประจําที่ลาปวยไดตอไปอีกไมเกิน  60  วันทําการ  หลังจากที่ลาปวยโดยรับเงินเดือนหรือคาจางระหวางลา 
มาแลว  60   วันทําการ  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะ 
เดียวกัน  พ.ศ. 2535  หรือระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ  พ.ศ. 2526 
 4.  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานของขาราชการในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูภายในจังหวัดนั้นๆ  รวมทั้งใหมีอํานาจดําเนินการอื่นๆตามที่กําหนดไวใน 
หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค  0526.5/ว.31  ลงวันที่  30  เมษายน  2541 
              5.  การพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหแกขาราชการหรือ 
ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานตางสํานักเบิกเงินเดือนหรือคาจาง  ไดไมเกินวงเงินที่ไดรับจัดสรรของสวนราชการ   
สวนกลางซึ่งที่สํานักงานตั้งอยูภายในจังหวัดนั้นๆ  ตามระเบียบการเบิกจายเงินการคลัง  พ.ศ.2520  ระเบียบการ 
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  พ.ศ.2520  และหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  0502/38973  
 ลงวันที่  8 สิงหาคม  2526 
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               6.  การพิจารณา  อนุญาต  อนุมัติ  วินิจฉัยและสั่งการ  ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507   
แกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติกักพืช  (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ.2518  แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติพันธุพืช ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
คุมครองพันธุพืช  พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติควบคุมยาง  พ.ศ. 2542  
 7.  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นควรมอบอํานาจดังกลาวขางตน  ใหแกหัวหนาสวนราชการ 
บริหารสวนกลางของกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูภายในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอ  กรมวิชา 
การเกษตรก็ไมขัดของ 
 บรรดาคําส่ัง  หรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ไมขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน         
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                                    ส่ัง  ณ  วันที่  14   พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 

 
                                           (ลงชื่อ)  นายฉกรรจ   แสงรักษาวงศ 

                                             ( นายฉกรรจ   แสงรักษาวงศ )  
                                                                                                   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



(สําเนา) 
 

คําส่ังกรมวิชาการเกษตร 
ที่  224 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการ 
................................................. 

    
        อนุสนธิคําส่ังกรมวิชาการเกษตร  ที่  1839/2546  ลงวันที่ 13  ตุลาคม  พ.ศ.2546 
กรมวิชาการเกษตรไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร  ปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง 
การบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ  ไวแลว  นั้น 
 
                                 เพื่อใหการบริหารงานดานบุคคลและงบประมาณ  และเรื่องอื่นๆ  ของหนวยราชการ 
กรมวิชาการเกษตรที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคเปนไปดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและ 
สอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ 
เพื่อพัฒนา  จึงใหยกเลิกคําส่ังกรมวิชาการเกษตรที่  1839 / 2546  ลงวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ.2546  และ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  ขอ 8   
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
พ.ศ. 2539  ขอ  5  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  และขอ  13 
  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2537  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
จึง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดยกเวนกรุงเทพมหานคร  ส่ังและปฏิบัติราชการแทน   
ดังตอไปนี้ 
 
 1.การบริหารงานบุคคล 
        1.1.1  ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นในการแตงตั้ง  ( ยาย )  ขาราชการในสังกัด 
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูภายในจังหวัดของขาราชการระดับ  8  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราช 
การและขาราชการระดับ  7  ลงมาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  มาตรา 57 
        1.1.2  การดําเนินการทางวินัย 
  1.1.2.1  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูภาย 
ในจังหวัดนั้นๆ 
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            ( ก )  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยาง 
                   รายแรงขาราชการ  ระดับ  8  ลงมา ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติ 
      ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.  กรม 
                   หรือ  อ.ก.พ  กระทรวง  พิจารณาตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติ 
                   ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
             ( ข )  การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการ 
                     ระดับ  8  ลงตามมาตรา  107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
                     พลเรือน พ.ศ. 2535 

 ( ค )  การส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัย 
                                    อยางไมรายแรง ขาราชการ  ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติ 
                                     ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  
 ( ง )  การส่ังลงโทษไมรายแรงแกขาราชการพลเรือน  ตามมาตรา  103  
                                     แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
                            ( จ)  การสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกราชการระดับ  8 ลงมา  ตามมติ  
                                    อ.ก.พ  กรมหรือ  อ.ก.พ  กระทรวง  ตามมาตรา 104  แหงพระราชบัญญัติ 
                                    ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 
  1.2.2  การดําเนินการทางวินัยลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ 
ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดนั้นๆ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาประจําของสวนราชการ  
พ.ศ. 2537 
  
                     2.  การบริหารงบประมาณ 
 
  2.1 มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณที่สํานักงบ 
ประมาณอนุมัติแลว  โดยไมเพิ่มวงเงินในการหาครุภัณฑ  ที่ดิน  และส่ิงกอสราง  ตามขอ  18  แหงระเบียบวา 
ดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2546 
  2.2  มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ  ตามขอ  23  แหง 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2546 
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  2.3  มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ภายใตแผนงานเดียวกัน  ตามขอ  24 (1)  (2)  (3)  (4)  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2546 
 
  ทั้งนี้    การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มในงบบุคคลากรตามขอ  24  
(1)  และ (3)  ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม  และการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ  24 (2)  
และ ขอ (4)  ที่มิใชโอนไปสมทบเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง  ตามขอ  26  แหงระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ พ.ศ. 2546  วงเงินตอหนวยของรายการที่สมทบ  หรือที่กําหนดใหมในรายการครุภัณฑตองต่ํา 
กวาหนึ่งลานบาท  หรือรายการส่ิงกอสรางตองต่ํากวาสิบลานบาท 
  2.4  มีอํานาจในการโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน  หรือจาก 
การจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดของกรมการเกษตรในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงาน 
ไดแตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ  และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ  ใหโอน 
ไปชําระหนี้คา สาธารณูปโภคเปนลําดบัแรกในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑเพิ่มเติม  จะตองมีวงเงิน 
ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  และสิ่งกอสรางเพิ่มเติมจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท  ตามขอ  
25  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2546 
   2.5  มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตาง ๆ  ภายใตแผน 
งานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบ 
ประมาณ  ตามขอ 26  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2546 
  2.6   การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามระเบียบนี้แลวให 
รายงานสํานักงานงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบตามแบบรายงานที่ 
สํานักงบประมาณกําหนดโดยเร็ว  อยางชาตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ 
และสําเนาแจงใหกรมวิชากรเกษตรทราบดวย 
  2.7  การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามแผนงานโครงการ  หรือรายการ  โดยใชงบประมาณ 
หรือเงินนอกงบประมาณ  ซึ่งเกินกวาอํานาจหนาที่หัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลาง  ซึ่งมีสํานักงาน 
ตั้งอยูภายในจังหวัด  ภายในวงเงินที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะหัวหนาราชการที่อํานาจตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
  2.8  การอนุมัติเบิกจายคาพัสดุและคาใชจายตาง ๆ ซึ่งเกินกวาอํานาจหนาที่หัวหนาสวน 
ราชการบริหารสวนกลางซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด  ตามที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลังฉบับตาง ๆ 
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                                  3.  เรื่องอื่น ๆ  
  3.1  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด กรณีเกิดความ 
เสียหายแกทรัพยสินซึ่งเปนของกรมวิชาการเกษตรที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามระเบียบ สํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539 
  3.2  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นควรจะมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการบริหารสวน 
กลางซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอ  กรมวิชาการเกษตรก็ไมขัดของ 
  3.3  การดําเนินการใดเมื่อไดดําเนินการเปนประการใด  ใหรายงานผลการดําเนินการให 
กรมวิชาการเกษตรทราบ  
  
  บรรดาคําส่ัง  หรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  
  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 
 
      
                                                                 (ลงชื่อ)    นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ                                                                  

(นายฉกรรจ  แสงรักษาวงศ) 
                                         อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  



 
( สําเนา) 

 
คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร 

                                        ที่  1020/2546 
                           เรื่อง   มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  แบบบูรณาการ 
                        ………………………………………… 
 
     ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร   1009.5/1022  ลงวันที่  10  กันยายน  2546   
และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2546  กําหนดใหกรมสงเสริมการเกษตรมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เพื่อใชในการ 
บริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น 
 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  38 (7) แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  ขอมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรที่กําหนดไว 
ในมาตรา 50 มาตรา 57 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 102 มาตรา 103 มาตรา 107  และมาตราอื่น 
ที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ยกเวนกรงุเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังตอไปนี้ 

1. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
1.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง ( ยาย)  ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ    8 ภายในจังหวัด  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  

สําหรับหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด (เกษตรจังหวัด)  ถาผูวาราชการจังหวัดขอ   
  ความรวมมือใหยายหรือไมยายใหเสนอความเห็นไปที่อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

1.2 กรณีขาราชการในสงักัดราชการบริหารสวนกลางซึ่งประจําปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 
           ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเปนตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรในการ 
แตงตั้ง (ยาย)  หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัดได 

    2.   การเล่ือนขั้นเงนิเดือน 
           ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการ 
บริหารสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ  8  ลงมา  และกรมสงเสริมการเกษตรจะตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงิน 
ของขาราชการกลุมดังกลาวออกจากฐานการคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการ 
โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ  7 ลงมา   
และกรมสงเสริมการเกษตรจะเปนผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนของหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
และขาราชการพลเรือนสามัญระดับ  8  ตามผลการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด 
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  สวนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลาง  ซึ่งปฏิบัติงานในภูมิภาคนั้น 
ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของกรมสงเสริมการเกษตรได 

         3.  การดําเนินการทางวนิัย 
  ใหผูวาราชการจังหวัดเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติ 
หนาที่ราชการอยูในจังหวัดนั้น  มีวินัย  ปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  และดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ 
พลเรือนสามัญ  ซึ่งมีกรณีอันมีมูลทีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ในการดําเนินการทางวินัยกรณีขาราชการ 
พลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลางซึ่งประจําปฏิบัติงาน 
ในสวนภูมิภาค  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการดังนี้ 

3.1  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
       ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการดังนี้ 

  1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงสําหรับ 
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 7  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8 ขึ้นไป 

2)  ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
3)  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติของ อ.ก.พ.  กรมหรือ  อ.ก.พ.   

กระทรวง แลวแตกรณี 
3.2  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางซึ่งประจําปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค 
       ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการดังนี้ 
1)   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  สําหรับ 

ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
2)    ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการพลเรือน 

สามัญทุกระดับ 
3)     ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
4)   ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 

 4.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
เขารับราชการในพื้นที่  จะดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น 
เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณสมบัติกลมกลืนกับ 
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ประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคล 
เขารับราชการแทนกรมสงเสริมการเกษตรไดโดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  
 ก.พ.  กําหนด 

  
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2546  เปนตนไป 

                                                                         
           ส่ัง  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2546 

 
                      
                                                         ( ลงชื่อ)       นายธงชาติ   รักษากุล 
                                                                           (นายธงชาติ   รักษากุล) 
                                                                       อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(สําเนา) 

 
คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร 

ที่  393 / 2547 
เรื่อง  มอบอํานาจเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ( เพิ่มเติม ) 
.......................................................... 

  
 ตามคําส่ังกรมสงเสริมการเกษตรที่  1020/2546  ลงวันที่  30  กันยายน  2546  เรื่อง  มอบ- 
อํานาจการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการไปแลวนั้น  เพื่อสอดคลองกับแนวนโยบายของ 
รัฐบาล  เห็นควรมอบอํานาจเพิ่มเติมในประเด็นการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในพื้นที่  โดยให 
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด  เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นนั้น 
  
 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา  38 ( 7 ) แหงพระราชบัญญัติ- 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และมาตรา 3/1  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  ( ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2545  ขอมอบอํานาจ  ของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรใหผูวาราชการจังหวัด 
ทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร )  ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเขารับราชการ   
(  กรณีบรรจุใหม )  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษในพื้นที่  โดยใหมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งขาราชการในสังกัดราชการ- 
บริหารสวนภูมิภาค  และขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางซึ่งประจําปฏิบัติงานภายในจังหวัดนั้นๆ 
แทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรได  รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการตามขั้นตอนตางๆเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง 
ไดทุกขั้นตอน 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2547 
               
                          ( ลงชื่อ )   นายธงชาติ  รักษากุล 
                         (  นายธงชาติ  รักษากุล ) 
                     อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 



 
                 

(สําเนา) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร 
ที่  991 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
มอบอํานาจตอใหเกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

............................................................... 
  
 ดวยกรมสงเสริมการเกษตรเห็นสมควรมอบอํานาจสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต   เกี่ยวกับ 
พนักงานราชการในเรื่องคาตอบแทน     สิทธิประโยชน      และเรื่องการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม 
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญตัิ 
ระเบียบราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  มาตรา 31/1  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.2546 
 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนจรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
จึงขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพ  และเห็นชอบใหมอบอํานาจ 
ตอใหเกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  ดังตอไปนี้ 

( 1 )  อนุมัติการเบิกจายเงินทุกประเภทของพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
        วาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศของคณะกรรมการ 
        บริหาร  พนักงานราชการ  ประกาศหรือคําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร   รวมทั้งระเบียบ 
        หนังสือเวียน   และที่เกี่ยวของกับพนักงานราชการ 
( 2 )  อนุญาตใหพนักงานราชการลาไดทุกประเภทตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรี 
        วาดวย   พนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 ขอ 15(1)  และประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
        พนักงานราชการ  เรื่อง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (  ฉบับที่ 3 )   
        และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
( 3 )  อนุมัติคาตอบแทนระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน 
       ราชการ  พ.ศ. 2547 ขอ 15 (2)และประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
       พนักงานราชการ  เรื่อง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  
      ( ฉบับที่ 3 )  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
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( 4 )  อนุมัติใหพนักงานราชการอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  หรืออยูปฏิบัติงาน 
         ในวันหยุดสุดสัปดาห  หรือในวันหยุดพิเศษ  และเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 
          นอกเวลางานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  
          ขอ  15(3)โดยนําระเบียบคลังวาดวยการจายเงินตอบแทน 
          การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2536  มาใชโดยอนุโลม  ภายในวงเงิน 
          ที่ไดรับจัดสรร 
( 5 )  อนุมัติการจายเงินยืม  เงินทดรองราชการและเงินงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจาย 
        ในการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
         พ.ศ. 2547  ขอ 15(4)  โดยนําพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
        พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชโดยอนุโลม 
( 6 )  อนุมัติการจายเงินยืม  เงินทดรองราชการ  และเงินงบประมาณ  เพื่อเปนคาใชจาย 
        ในการ ฝกงานอบรมโดยนําระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
        ของสวนราชการ  พ.ศ. 2545  และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชอนุโลม  ภายในวงเงิน 
        ที่กรมสงเสริมการเกษตรไดอนุมัติการฝกอบรมไวแลว 
( 7 )  ลงโทษพนักงานราชการที่กระทําผิดวินัยในระดับทาตามระเบียบสํานักนายก- 
        รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  ขอ 26  ซึ่งเปนความผิดวินัยไมรายแรง 
        และใหมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินคาตอบแทน  หรือลดขั้นเงินคาตอบแทน   
        ตามควรแกกรณีให  เหมาะสมกับความผิด 
( 8 )  ใหมีอํานาจประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในบังคับบัญชา  และดําเนินการ 
        ในสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทน  การเลิกจาง  การตอสัญญาจาง 
        ตามขอ  2  แหงประกาศคณะกรรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  แนวทาง 
        การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ  2547 
( 9 )  อนุมัติ  หรืออนุญาต  เกี่ยวกับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ 
        ในเรื่องอื่นๆ  ไดทุกประเภท  ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
        พนักงาน  ราชการ  พ.ศ. 2547  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศของคณะกรรมการบริหาร 
        พนักงานราชการ  ประกาศหรือคําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร  รวมทั้งระเบียบ 
       หนังสือเวียน  และหลักเกณฑ อื่นๆที่เกี่ยวของกับพนักงานราชการ 
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คําส่ังหรือหนังสือส่ังการใดที่ขัดหรือแยงนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                ส่ัง  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

   
                                                                   
                                                                             ( ลงชื่อ )  นายธงชาติ  รักษากุล 
                                                ( นายธงชาติ  รักษากุล ) 
                                              อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

( สําเนา ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมการเกษตร 
    ที่  1357/2546 

เรื่อง  มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
                               ……………………………………………………………. 

  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2546  กําหนด 
ใหกรมสงเสริมการเกษตรมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหกับผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ตามแนวทางที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0506.6/ ว 76  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2545 
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลลูกจางประจําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นั้น 
  
 อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรจึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติ- 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  และมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2545  ขอมอบอํานาจของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวง 
การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง 
ลูกจางประจํา พ.ศ. 2544  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ 
และลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)   
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1.  การเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
และพิจารณาเลื่อนขั้นคาลูกจางประจําในจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น 
คาจางลูกจางประจํา  พ.ศ. 2544  โดยใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด   
ณ  วันที่ 1  มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  และใหสวนราชการตนสังกัด 
ตัดยอดจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิถาคออกจากรากฐานการคํานวณโควตาการเลื่อนขั้น 
คาจางของตน  และพิจารณาออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางใหกับลูกจาวประจําตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้น 
คาจางของผูวาราชการจังหวัด  ดังนี้ 
 1.1  การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
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 1.1.1  ใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด  ณ  วันที่   
1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้น  รอยละ  15  หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่ง 
ใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม  ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 

 1.1.2  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ 
ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณไวขางตน  ใหเล่ือนขั้นคาจางครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ 
ดี  และไมใหเล่ือนขั้นคาจางสําหรับผูไมอยูในเกณฑการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง  ในกรณีที่ผูมี 
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้นก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ  2  หรือรอยละ 4 
ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย 
เงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือ 
ตําแหนง  พ.ศ.  2544 

 1.2  การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที่  2 ( 1 ตุลาคม ) 
        1.2.1  ใหนําอัตราของลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในโครงการ 

จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  ( เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง )  ณ  วันที่  1  กันยายน  มารวมกัน 
เพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ  6 

        1.2.2  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง  ณ  วันที่  1  เมษายน  มาหักจาก 
วงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว  ตามขอ 1.2.1 
        1.2.3  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนขั้นคาจาง 
ครั้งแรก  โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางรวมทั้งป 2 ขั้น  จะตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน 
ลูกจางประจํา  ณ  วันที่ 1 มีนาคม  ดวย  สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนแตเปนผูไดรับคาจาง 
เต็มขั้น  ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2  หรือรอยละ 4  ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 

 2.  การดําเนินการทางวนิัย 
      2.1  การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  ใหผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา 
มีอํานาจลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงกับลูกจางประจํา  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนมาก  ที่   
กค  0527.6/ว 5  ลงวันที่  226  มกราคม  2539  วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดคาจาง  ลดขั้นคาจาง 
      2.2  การลงโทษทางวินัยอยางรายแรงสําหรับลูกจางในสังกัดราชการสวนกลางที่ปฏิบัติ 
งานอยูในจังหวัดและราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการสั่งลงทาลูกจางประจํา  ตามขอ 13   ของ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. 2537  และเมื่อดําเนินการเปนประการ 
ใดแลว  ใหรายงานผลการดําเนินการใหหัวหนาสวนราชการทราบตอไป 
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ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
   ส่ัง  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2546 
 
             
                             ( ลงชื่อ )    นายธงชาติ  รักษากุล 
                ( นายธงชาติ  รักษากุล ) 
           อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
  
 



 
(ครุฑ) 

 
   ที่  กษ  1003/ 01738                                                                              กรมสงเสริมการเกษตร 
                                                                                                     ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กทม  10900  

                 
                                   24   พฤศจิกายน  2547 

    
เร่ือง  การมอบอํานาจการบริหารงบประมาณ 

 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 
อางถึง  หนังสือกรมสงเสริมการเกษตร  ที่  กษ  1003/ว 1881  ลงวันที่  19  ธันวาคม  2546 
 
 ตามหนังสือที่อางถึง  กรมสงเสริมการเกษตรไดมอบอํานาจการบริหารงบประมาณ 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทนเฉพาะภายในจังหวัดหนึ่งๆได  ตามระเบียบวาดวยการบริหาร 
งบประมาณ  พ.ศ. 2546  ความแจงแลว  นั้น 
 บัดนี้  สํานักงบประมาณไดปรับปรุงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2546   
เพื่อใหสามารถบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยิ่งขึ้น  โดยไดกําหนด 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2547  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2547  
 เปนตนไป  ดังนั้น กรมสงเสริมการเกษตร  จึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  มาตรา 38 (7)  และพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน  ( ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.2545   
มาตรา 3/1  ขอยกเลิกการมอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด  รายละเอียดตามหนังสือ 
ที่อางอิง  และขอมอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทนกรมสงเสริม 
การเกษตร  เฉพาะในจังหวัดหนึ่งๆใหม  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  มีอํานาจโอน  และเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ภายใตแผนงานเดียวกัน  ดังนี้ 
          ( 1 )  โอนในระหวางงบบุคลากรและงบดําเนินงาน 
          ( 2 )  โอนจากงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบเงินอุดหนุน  หรืองบรายจายอื่น 
ไปตั้งจายในงบลงทุน  เพื่อสบทบหรือกําหนดเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
หรือส่ิงกอสรางที่มีเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท 
        ( 3 )  โอนจากงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น  ไปตั้งจายงบบุคลากร  หรืองบดําเนินงาน  
       

 (4)  โอนและ......... 
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  (4)  โอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา  
หนึ่งลานบาท  และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท  ไมวาจะอยูในงบรายจายใด 
ไปสมทบหรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  หรือรายการสิ่งกอสราง 
ที่มีวงตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท 
 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มในงบบุคคลากร ตาม (1)และ(3) 
ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม 
 ขอ 2  มีอํานาจโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจายที่ไดดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายผลผลิตตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว  ไปกําหนดเปนรายการ 
ใดๆ  ในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ  และ 
หากกําหนดเปนรายการครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท  และต่ํากวา 
สิบลานบาทตามลําดับ  หรือหากกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ  ใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภค 
เปนลําดับแรก 
 สํานักงานงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ  เพื่อกําหนดขอบเขตหรือขอจํากัด 
การใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 ขอ  3  ในกรณีจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับรายการครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสราง 
ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในรายจายของงานหรือโครงการใด  แตไมอาจจัดหาไดดวย 
เหตุใด ๆ ก็ตาม ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายตาง ๆ 
 ภายใตแผนงานเดียวกันหรือนําเงินนอกงบประมาณ  ไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางนั้นได   
ไมเกินรอยละสิบ ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
 กรณีรายการครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางที่ไมอาจจัดหาไดนั้น  เปนรายการที่ไดรับจัดสรร 
งบประมาณ  โดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแลว  ใหใชเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มไดไมเกินรอยละสิบ 
ของวงเงินรายการนั้น  แตหากเงินนอกงบประมาณมีไมเพียงพอและจะใชเงินงบประมาณไปเพิ่ม  ใหเพิ่มได 
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 รายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หมายความวา  รายการที่ระบุไวในเอกสารประกอบ 
การจัดสรรงบประมาณ  เวนแตในกรณีที่เอกสารดังกลาวไดรวมครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหลายหนวยไวใน 
รายการเดียวกัน  ใหถือวาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางหนึ่งหนวยเปนหนึ่งรายการ  และคําวา “หนวย”   
หมายความวา  หนวยที่สามารถนับจํานวนได 
 ขอ  4  การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหดําเนินการ 
เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการ  หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพใหบริการหรือเพื่อการพัฒนา 
บุคคลากรหรือเทคโนโลยี  หรือเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 
 

โดยใหคํานึง....... 
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โดยใหคํานึงถึงความประหยัด  คุมคา และจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนหรือความเหมาะสมได   
ทั้งนี้ ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป 
ในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ  และตองมิใหมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อส้ินปงบประมาณ 
 ขอ  5  การโอน และหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรนอกเหนือ 
จากที่กําหนดไวในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4  ใหขออนุมัติกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อขอทําความตกลง 
กับสํานักงบประมาณ 
 ขอ 6  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับ 
การจัดสรรแลว  ใหรายงานสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  สํานักงานการตรวจเงินตราแผนดิน  และ 
กรมสงเสริมการเกษตรทราบโดยเร็ว  แตอยางชาตองไมเกิน  15  วัน  นับแตวันที่โอนหรือเปล่ียนแปลง 
รายการ  การรายงานใหทําตามแบบรายงาน แบบ ง.241 ที่สํานักงบประมาณกําหนด  และเมื่อส้ินระยะเวลา 
แตละไตรมาส  ใหจัดทําแบบรายงานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (แบบ สงป.303) สงให 
กรมสงเสริมการเกษตรภายใน 3 วัน  นับแตวันส้ินไตรมาส  เพื่อรายงานใหสํานักงานงบประมาณทราบตอไป 
 อนึ่ง  เพื่อใหการมอบอํานาจสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
มอบอํานาจ  พ.ศ.  2546  ขอ  14  ซึ่งกําหนดไววา “เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจจากสวนราชการ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ในระเบียบนี้”  กรมสงเสริมการเกษตรจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 พ.ศ.  2534  มาตรา  39  วรรคสอง  ใหความเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตอใหกับหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัด (เกษตรจังหวัด)  หรือหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดของกรมสงเสริมการเกษตรที่ตั้งอยูในในพื้นที่ของจังหวัดได  โดยใหอยูใน 
ดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัดที่จะกําหนดหลักเกณฑการมอบอํานาจใหเปนไปตามที่ระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. 2546 กําหนดไว 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                         (ลงชื่อ)   นายเรวัตย  ฤทธาภรณ 
                                                                                     (นายเรวัตย  ฤทธาภรณ)                                             
                                                                                    รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

                                                                    รักษาราชการแทน  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่ 476/2540 
เรื่อง  มอบอํานาจในการอนุมัติใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

                          ตางสํานักเบิกเงินเดือน    
 ................................................................................... 

  
  เพื่อใหการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางสํานักเบิกเงินเดือน 
ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใหแกราชการและลูกจางในสังกัด 
กรมสงเสริมสหกรณ   และตางสังกัด  เปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  
  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  5  มาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในฐานะเจาของงบประมาณ  จึงมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัด  หรือไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด  พิจารณาอนุมัติใหขาราชการ 
และลูกจางสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ  และขาราชการตางสังกัด  ซึ่งมาปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นๆ 
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางสํานักเบกิเงินเดือนไดตามหลักเกณฑในหนังสือกระทรวง 
การคลัง  ที่  กค  0502/38973  ลงวันที่  8  สิงหาคม  2526 
  
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
             ส่ัง  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2540 
           
                                                                          (ลงชื่อ)  นายวัลลภ  วิทยประพัฒน    
                                            (นายวัลลภ  วิทยประพัฒน ) 
                                                                   ผูตรวจราชการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ  รักษาราชการแทน 
                                                                                                 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่ 505 / 2541 
เรื่อง  มอบอํานาจการอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญลาออกจากราชการ 

....................................................... 
  
 ดวยกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องการบริหารงาน 
บุคคลเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  ที่จะกระจาย 
อํานาจการบริหารงานบุคคลไปสูสวนภูมิภาคใหมากขึ้น  อันจะเปนประโยชนตอการบริหารงาน  และ 
บริหารบุคคลในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  38  มาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  มาตรา 52 มาตรา 113  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน 
  พ.ศ. 2535  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดจะมอบหมายเปนผูอนุญาตให 
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ตั้งแตระดับ 7  ลงมา  ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  สังกัด 
กรมสงเสริมในจังหวัดนั้นๆ  ลาออกจากราชการได  โดยปฏิบัติและดําเนินการใหเปนไปตาม กฎหมาย 
ขอบังคับ  ระเบียบแบบแผนที่กําหนดในเรื่องดังกลาว 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ. 2541 
 
                                                  (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ     
                                                              (นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                           อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  416/2545 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
                           ในการดําเนินการออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางประจํา 

                                  .......................................................... 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจางประจํา  ซึ่งอยูในสวนภูมภาคเปน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  สมควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ 
ดําเนินการออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ตามหลักเกณฑและวิธีที่กําหนดไวในระเบียบ 
กระทรวงการคลัง  วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางประจํา  พ.ศ. 2544  ได 
  ฉะนั้น  อาศัยตามความในมาตรา  38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534    ประกอบกับขอ  13  และขอ  24  แหงระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ 
แทนอธิบดีกรมสงเสริมในการเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                             ส่ัง  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.2545 
 
       (ลงชื่อ)  นาย ชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ       
                 ( นาย ชวาลวุฑฒ  ไชยนุวัติ ) 
                                                                      อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  25 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
................................................. 

  ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดเปล่ียนแปลงหนวยงานในสังกัดราชการสวนภูมิภาคใหม   
โดยไดยุบเลิกหนวยงานภูมิภาคระดับอําเภอ  ทําใหมีอํานาจเปลี่ยนแปลงตอการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ 
อาจยกเลิกที่ราชพัสดุที่เคยใชประโยชนอยู  เพราะหมวดความจําเปนที่จะใชสอยตอไป 
  ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  และแกไขเพิ่มเติม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการดังตอไปน้ี   
แทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

1. การยกเลิกใชงานในที่ราชพัสดุที่เคยใชประโยชนอยู 
2. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการใชที่ราชพัสดุ 

 ทั้งนี้   ใหมีอํานาจดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดังกลาวขางตน  ตามระเบียบของทาง 
ราชการ  จนเสร็จการรวมถึงกรณทีี่สวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือสหกรณประสงคขออนุญาต 
ใชที่ราชพัสดุตอกรมธนารักษซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่กรมสงเสริมสหกรณจะสงคืนอาจใหการยินยอมเพื่อประกอบ 
การยื่นคําขออนุญาตของสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือสหกรณไดตามหลักเกณฑ  และวิธีการ 
ที่กรมธนารักษกําหนด 
 
  ส่ัง  ณ  วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2546 

 
                                                                         (ลงชื่อ)   นายบุญม ี จันทรวงศ 
                                              ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 

                                                                                     อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ                  
            



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  60 / 2546  

เรื่อง   มอบอํานาจการสั่ง  การอนุญาตใหกู  การอนุญาตใหผอนการชําระหนี้ 
                         และปฏิบัติราชาการแทนอธิบดีกรมสงเสริมเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

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

  ดวยกรมสงเสริมสหกรณ  ไดปรับปรุงโดยลดขั้นตอนการกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
ใหเกิดความสะดวก  และรวดเร็วขึ้น  โดยการกระจายอํานาจการสั่งการอนุญาต 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534   
มาตรา 38(7)  และระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ   
(กพส.)  พ.ศ. 2545  ขอ  7(1)  และขอ  13  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณจึงมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัด  เปนผูมีอํานาจพิจารณา  ใหสหกรณกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ   
ในวงเงินไมเกินสัญญาละ 1,000,000  บาท  สําหรับวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการ 
ดําเนินธุรกิจ  เพื่อเปนทุนใหสมาชกิกูยืม  ธุรกิจจัดหาปจจัยการผลิต  เครื่องอุปโภคและเครื่อง 
บริโภค  ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจําหนาย  โดยมีระยะเวลาการใหกูไมเกิน 1 ป 
และเปนผูมีอํานาจพิจารณาผอนผันการชําระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณใหแกสหกรณ 
ในวงเงินกูคงเหลือตามสัญญาไมเกินสัญญาละ 1,000,000  บาท 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่ 10  กุมภาพนัธ  พ.ศ.2546 
 

                                                                              
 (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ 

                       ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
            อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
   



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  97 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
..................................................... 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงผูมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกรมสงเสริมสหกรณให 
เหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด  อาศัยอํานาจตามความในขอ  9  แหง   
ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และแกไขเพิ่มเติม  ประกอบขอ 5 และขอ 7 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด  พ.ศ.2524  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณจึงมอบ 
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่ 
แกไขเพิ่ม  เกี่ยวกับการซื้อหรือการจางของหนวยงานสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่ตั้งอยูในจังหวัด  สําหรับการซื้อหรือการจาง  ซึ่งมีวงเงินเกินกวา 5,000,000  บาท  ขึ้นไป  ไดเทากับอํานาจของอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  11 กุมภาพันธ  พ.ศ.2546 
 
      
         (ลงชื่อ)  นายบุญมี  จันทรวงศ     
                                                            (นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                       อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่  98 / 2546 
เรื่อง  มอบอํานาจการจําหนายพัสดุ 

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

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงคําส่ังมอบอํานาจเกี่ยวกับการขายพัสดุใหชัดเจนยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจ 
ตามความในขอ 9 , ขอ 156 , ขอ 157 (1) และขอ 161  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  
 และที่แกไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  จึงมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงานสังกัดสวนกลางที่มีสํานักงานอยูใน 
สวนภูมิภาคดําเนินการเกี่ยวกับการขายพัสดุ  ดังนี้ 
  1.  กรณีผลการตรวจสอบพัสดุประจําป  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 155  หากปรากฏวา 
  1.1  มีพัสดุชํารุด  เส่ือมสภาพหรือสูญไป  หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  ใหมีอํานาจในการ 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   พ.ศ.  2535  และที่แกไข 
เพิ่มเติม  ขอ 156  ถาผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงปรากฏวา  พัสดุชํารุดดังกลาวหมดความ 
จําเปน  หรือหากใชในราชการตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจายมาก  ไมมีตัวผูรับผิกชอบทางแพง  และเห็นสมควรขาย  ก็ให
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกําหนดราคาขายดวย 
  1.2  กรณี  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป  เห็นไดอยางชัดเจนวาพัสดุที่ตรวจสอบเสื่อม 
สภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  และเห็นสมควรขายใหมีอํานาจในการแตงตั้งคณะ 
กรรมการกําหนดราคากลางพัสดุที่จะขาย 
  เมื่อดําเนินการตามขอ  1.1  หรือ  1.2  แลวแตกรณีเสร็จเรียบรอยแลว  ใหรายงานขอรับอนุมัติการ 
ขายจากกรมสงเสริมสหกรณตอไป 
  2.  เมื่อกรมสงเสริมสหกรณอนุมัติใหดําเนินการขายแลว  ใหมีอํานาจในการดําเนินการขายตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ  157 (1)  ตอไป 
  3.  เมื่อดําเนินการตามขอ 2  เสร็จเรียบรอยแลว  ใหสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดให 
กรมสงเสริมสหกรณ 1  ชุด 
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  4.  ถาผลดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไข 
เพิ่มเติม ขอ  161  เสร็จส้ิน  หากเห็นสมควรขายใหมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการการกําหนดราคากลางพัสดุที่จะขาย 
แลวรายงานขอรับอนุมัติการขายจากกรมสงเสริมสหกรณ  เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินการขายแลวใหดําเนินการตาม 
 ขอ 2 และขอ 3 ตอไป 
  ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติใหถูกตองครบถวน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ   
พ.ศ. 2353  และที่แกไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบ  คําส่ัง  มติคณะรัฐมนตรี  และขอกําหนดของทางราชการโดย 
เครงครัด 
 

   ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
  สั่ง  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546 

 
      (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ 

                                                             ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่ 306 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต 
.................................................. 

 
 ดวยปรากฏวาในการดําเนินการเกี่ยวของกับทะเบียนรถยนตของกรมสงเสริมสหกรณ  ตามคําส่ัง 
ที่  120 / 2546  ส่ัง  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546  มีขอขัดของในการปฏิบัติราชการ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  38 (7)  ประกอบมาตรา  39 วรรค 2  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
 พ.ศ. 2534  จึงใหยกเลิกคําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ  ที่  120 / 2546  ส่ัง  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2546  และ 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ในฐานะเจาของรถยนต  ขอมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ปฏิบัติ 
ราชการแทน 
 1.  ผูวาราชการจังหวัด  เปนผูมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับขอจดทะเบียน  การโอนกรรมสิทธ  หรือ 
กระทําการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  2522  และที่แกไขเพิ่มเติม  สําหรับรถยนตของหนวยงาน 
สวนภูมิภาค  และหนวยงานสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณจังหวัดที่ตั้งอยูในจังหวัด 
และอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัด  สามารถมอบอํานาจตอใหสหกรณจังหวัดเปนผู 
ดําเนินการแทนได 
 2.  ผูอํานวยการกองคลัง  เปนผูดําเนินการตามพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  2522  และแกไข 
เพิ่มเติม  สําหรับรถยนตของสวนกลาง  เกี่ยวกับการขอจดทะเบียน  การโอนกรรมสิทธิ์ หรือกระทําการอื่น ๆ ตอ 
 นายทะเบียนยานพาหนะ 
 การดําเนินการดังกลาว  ใหกระทําในนามกรมสงเสริมสหกรณ  สถานที่ตั้งอยูเลขที่  12  
 ถนน กรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขต  กรุงเทพมหานคร  เมื่อไดดําเนินการประการใดแลวใหรายงาน 
พรอมสงสําเนาเอกสารฐานที่เกี่ยวของใหอธิบดีของกรมสงเสริมสหกรณทราบภายใน  7  วัน  นับแตที่ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 
 ใหรับมอบอํานาจปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติรถยนต  กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  และประกาศทะเบียนที่ออกตามพระราชบัญญัติโดยเครงครัด 
   ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   สั่ง  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546 

 
     

                                      (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                     
                                                               (นายบุญมี  จันทรวงศ ) 

                                                                                                อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่  460/2546 
เรื่อง  การมอบอํานาจการบริหารงานบุคคลใหกับผูวาราชการจังหวัด 

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

 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2546  เห็นชอบเร่ืองการมอบอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการเปนไป 
อยางมีปะสิทธิภาพ  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2546  เปนตนไป  ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ. นั้น  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 พ.ศ.  2545  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)   
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับดานการบริหารบุคคลของขาราชการในสังกัดกรมสง 
เสริมสหกรณ  ดังนี้ 
 1.  การแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการ 
   1.1  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
             มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8 ภายในจังหวัด ซึ่ง มิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  มาตรา 52(5) และ 57  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 ทั้งนี้  การยายดังกลาวตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธกีารที่  ก.พ.  กําหนด 
 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด  กรณีที่ผูวาราชการจังหวัด 
เสนอความเห็นตออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณใหยายหรือไมยายหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
                                1.2  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
                                       อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด กรณีผูวาราชการ 
จังหวัดเสนอความคิดเหน็ตออธิบดีกรมสงเสริมหกรณในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญใน 
ราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผล  ความจําเปน  ความเหมาะสมเพื่อ 
ประโยชนในการบริหารงาน ของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 
                            2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2.1 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาคตั้งแตระดับ 8 ลงมาและใหสวนราชการตนสังกัดตัดยอดจํานวนคนและจํานวนเงินของขาราชการกลุม 
ดังกลาว 
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ออกจากฐานการคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการ โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําส่ัง 
เล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 7 ลงมา และสวนราชการตนสังกัดออกคําส่ังเลื่อนขั้น 
เงินเดือนของหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด และขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ตามผลการพิจารณาของ 
ผูวาราชการจังหวัด  
 2.2 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของขาราชการพลเรือนสามัญในราชกาการบริหารสวนกลาง ซึ่งทํางานประจําในสวนภูมิภาคโดยเฉพาะผูซึ่งมีผลกการปฏิบัติ
ราชการหรือมีพฤติกรรมทั้งดานบวกและดานลบ  อันควรแจงใหสวนราชการตนสังกัดทราบ 
 โดยมีเงื่อนไขในทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  ในทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่ 1  (1 เมษายน )  และครั้งที่ 2  (1  ตุลาคม ) 
       1)  ใหนําจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ณ  วันที่  1   
มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น  รอยละ  15  หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่งใหปดขึ้น 
เปนจํานวนเต็ม  ถาไมถึงครึ่ง  ใหปดทิ้ง  โดยใหจําแนกโควตาอออกอยางนอยสองกลุม  คือ  กลุม 1-6  และระดับ   
7-8  และใหนําอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค  (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง)  
 ณ  วันที่  1  กันยายน  มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ  6  และใหนายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  ณ  วันที่  1  เมษายน  มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือน ในครั้งที่ 2 
 2)  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นสําหรับผูมรผลงานและสัมฤทธิ์ดีเดนไมเกิน 
จํานวนโควตาที่คํานวณไดขางตน  เล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์  และไมเล่ือนขั้น 
เงินเดือนสําหรับผูไมอยูในหลักเกณฑการพิจารณาขั้นเงินเดือน  ในกรณีที่มีผลงานและสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปน 
ผูไดรับเงินเดือนตอบแทนพิเศษ  รอยละ 2 หรือรอยละ 4  ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงินที่ 
เหลือจากการเลื่อนขั้นครั้งแรก  ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับเงินเดือนเต็มขั้นก็ใหไดรับ 
 เงินตอบแทนพิเศษ   รอยละ 2 หรือรอยละ 4  ของเงินเดือนแทนการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นแลวแตกรณี 
ทั้งนี้   ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับ 
เงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ. 2544 
   3)  สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 7  ลงมา  ให 
ผูวาราชการจังหวัดออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  73  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญตัิ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  และคณะหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนมาก  ที่  นร  0201/ว 125   
ลงวันที่  20  สิงหาคม  2535  สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัดและราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ  8  ใหผูวาราชการจังหวัดแจงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ใหสวนราชการตนสังกัดเปนผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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 2.  สวนราชการตนสังกัดดําเนินการ  ดังนี้ 
       1)  ตัดยอดจํานวนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ณ  วันที่   
1  มีนาคม  และตัดยอดอัตราเงินเดือน  ขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ณ  วันที่  1   
กันยายน  ออกจากฐานคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นเงินดือนของตน 
       2)  พิจารณาออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนหัวหนาราชการประจําจังหวัดและ 
ขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลาง  ระดับ  8  ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีที่มีการออกคําส่ังเลื่อนขั้นเดือนแตกตางจากผลการพิจารณาของผูวาราชการจังหวัด 
ใหสวนราชการตนสังกัดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลดวย 
 3.  การดําเนินการทางวินัย 
      ใหผูวาราชการจังหวัดเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหนาที่ ราชการ 
อยูในจังหวัดนั้น  มีวินัย  ปองกันมิใหกระทําผิดวินัย  และดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือน  ซึ่งมีมูล 
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ทั้งขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาคและ 
ราชการบริหารสวนกลาง  ดังนี้   
       3.1  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค    
              มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
       1)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  ขาราชการพลเรือน 
สามัญ  ระดับ  8  ในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน  พ.ศ.  2535  และสงเรื่องให  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณา  ตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 
                               2)  ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ  8  ในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ตามมาตรา  107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน  พ.ศ.  
2535 
                               3)  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนขาราชการพลเรือนสามัญตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา104 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 
                                    เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณาตาม1)  
 และ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณามีมติตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 
เปนประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
          3.2   กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
                                                มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
                                               1)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  และนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.  กรม หรือ อ.ก.พ.  กระทรวง  แลวแตกรณี 
พิจารณาตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
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                2)  ส่ังพักราชการ  หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 
ทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา  107  แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2535 
                  3)  แตงตั้งคณะกรรมการการสอบสวน  หรือส่ังการใหมีการสอบสวนอยางไมรายแรง 
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัตริาชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ  
ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535                    
                  4)  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา 
อยูในจังหวัดนั้น ๆ  ตามมาตรา  103  และมาตรา 104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 
                       (1)  เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ. กรม  หรือ 
 อ.ก.พ.  กระทรวง  แลวแตกรณี ตาม 1)  และ อ.ก.พ.  กรม  หรือ อ.ก.พ. กระทรวง  พิจารณามีมติ  ตามมาตร  104  
 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  เปนประการใดแลว  ใหผูวาราชการจังหวัดผูใดรับมอบ 
อํานาจ  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
                      (2)  เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูวาไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ 
ส่ังการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง  ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวน 
กลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 ตาม 3) และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว  ใหผูวาราชการตังหวัดผูไดรับมอบ 
อํานาจพิจารณาและหรือออกคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอยางรานแรงนั้น  ตามมาตร  103  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรอืน  พ.ศ.2535ได 
  4.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
      4.1   การสรรหาบุคคลในพื้นที่ 
           มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถในการ 
ใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และคุณลักษณะกลมกลืน 
กับประชากรในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ตามเงื่อนไขดังนี้ 
          1)  ในการประกาศรับสมัครใหมีการระบุถึงความจําเปนพิเศษ 
           2)  ผูมีสิทธิสมัครตองเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ดําเนินการ 
           3)  ผูที่ไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตองอยูปฏิบัติราชการในจังหวัด 
นั้น  เปนเวลาไมนอยกวา  2  ป  โดยหามยายไปจังหวัดอื่น เวนแตลาออกจาการาชการ 
              หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลในพื้นที่เขารับราชการ  มีดงันี้ 
              1)  ผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่งจากคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัด  ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงไมต่ํา 
กวาระดับ  7  จํานวนไมนอยกวา  5 คน  โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 
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               2)  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับตําแหนงโดยระบุชื่อ 
ตําแหนง  ลักษณะงาน  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง  คุณสมบัติพิเศษสําหรับตําแหนงซึ่งระบุถึงความรู ความ 
สามารถ สมรรถนะ  คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้น  
โดยเฉพาะ  ทั้งนี้  คณะกรรมการพัฒนาระบบและยุทธศาสตรกําลังคนของจังหวัดเปนผูรับรองขอกําหนดดังกลาว 
               3)  จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับตําแหนงและขอกําหนดตาม 2) 
               4)  ใหประสงคจะรับการบรรจุยื่นในสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
               5)  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  โดยวิธีทดสอบความรู  ความสามารถ 
  สมรรถนะที่จําเปนแลวแตกรณี  ในการนี้  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ  กรรมการทดสอบ การ
ปฏิบัติงาน  กรรมการประเมินหรือกรรมการอื่น  หรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
                6)  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผูที่ไดรับการคัดเลือกเขา 
รับราชการแลว  ก็ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหผูนั้นดํารงตําแหนง 
                                           7)  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวางและภายหลังมีตําแหนง 
วางเพิ่มอีก  ก็อาจบรรจุและแตงตั้งใหผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว  หรือจะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได  ทั้งนี้ 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาราชการจังหวัด 
 สําหรับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการดังกลาว  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนิน 
การแทน 
      4.2  การคัดเลือกวุฒที่ ก.พ.  กําหนด 
                        มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาใน 
วุฒิที่ ก.พ. กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2545  ไดโดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูยื่นความ 
จํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน  ก.พ. 
      4.3  การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ. 
             มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญา 
โท ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงตาง ๆ ในระดับ 4 ได โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบ 
ทายหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่  12  มีนาคม  2536  โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของ 
ผูสอบผานจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน  ก.พ. 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2546  เปนตนไป 
                                                                                               ส่ัง  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2546 
                                                                                                    
                                                                                   (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ        
                                                               ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                                                               อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
                                                                                     

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  290/2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
......................................................................... 

 โดยที่เปนการสมควรมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริม 
สหกรณ  แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเพื่อใหการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็ว และ 
สอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   พ.ศ. 2545 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
แผนดิน พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ตามนัยมาตรา 68  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
 พ.ศ.  2535  ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง  เพราะไมมีผูดํารงตําแหนงหรือผูดํารงตําแหนง 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ใหแตงตั้งขาราชการในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณเปนผูรักษาการในตําแหนง 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
         ส่ัง  ณ  วันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2546 

 
    (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                        
               (นายบุญมี  จันทรวงศ) 

                                                        อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  291/2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
........................................................... 

 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ  ตามคําส่ังกรมฯ ที่ 910/2536  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2536  ใหเหมาะสมและสอดคลอง 
กับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พ.ศ.  2545 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม ใหยกเลิกคําส่ังกรมสงเสริมสหกรณที่ 910/2536  ลงวันที่  4  พฤศจิกายน 
 2536  และอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริม 
สหกรณ ตามนัยมาตรา 47  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงสหกรณจังหวัด  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหแตงตั้งขาราชการในสังกัด 
กรมสงเสริมสหกรณเปนผูรักษาราชการแทน 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                                    
     ส่ัง  ณ  วันที่  13  มิถุนายน  2546 

 
   (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                

                                                                                                  (นายบุญมี  จันทรวงศ) 
                                                                                                   อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

             



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  640 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัด 
……………………………… 

   
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลลูกจางในจังหวัด  เปนไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  และเปนไป 
ในแนวทางเดียวกันสอดคลองกับแนวทางการมอบอํานาจของขาราชการ 
  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.  2534  และแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2545  ประกอบขอ  13  ขอ 24  ขอ 50 แหงระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  2537  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  2544  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0415/ว. 91  
ลงวันที่  4  พฤศจิกายน  2546  และดวนมาก กค  0506.6/ว 76  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2545  จึงใหยกเลิก 
คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณที่  489/2545  ลงวันที่  18  กันยายน  2545  เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคลลูกจางในสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ  ดังนี้ 
  1.  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
       ใหผูวาราชการจังหวัด  จัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
และพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในจังหวัด  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง 
ลูกจางประจํา  พ.ศ.  2544  โดยใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด  ณ  วันที่  1   
มีนาคม  มารวมกัน   เพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  และใหสวนราชการตนสังกัดตัดยอดจํานวน 
ลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคออกจากฐานคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจางของตน   โดยให 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ดังนี้ 
       1.1  การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที่  1  (1  เมษายน) 
              1.1.1  ใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด  
 ณ  วันที่  1  มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้น  รอยละ  15  หากคํานวณแลวมีเศษ 
ถึงครึ่ง  ใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 
              1.1.2  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้น  สําหรับผูมีผลงานและ 
ผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณไวขางตน  ใหเล่ือนขั้นคาจางครึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงาน 
และผลสัมฤทธิ์ดี  และไมใหเล่ือนขั้นคาจางสําหรับผูไมอยูในเกณฑการไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 
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ในกรณีที่มีผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดน  เปนผูไดรับคาจางเต็มขั้นก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ  2 
 หรือรอยละ  4  ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี   ทั้งนี้  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง 
ของอันดับหรือตําแหนง  พ.ศ.  2544  
                          1.2  การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที่  2  (1  ตุลาคม) 
        1.2.1  ใหนําอัตราคาจางของลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 (เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง)  ณ วันที่  1  กันยายน  มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ 6 
        1.2.2  ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง  ณ  วันที่  1 เมษายน  มาหัก 
จากวงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว  ตามขอ 1.2.1 
        1.2.3  ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนขั้นคาจาง 
ครั้งแรก  โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง  รวมทั้งป 2 ขั้น  จะตองไมเกินรอยละ  15 ของจํานวน 
ลูกจางประจํา  ณ  วันที่  1  มีนาคม  ดวย  สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดน  แตเปนผูไดรับคาจาง 
เต็มขั้น  ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ  2  หรือรอยละ  4  ของคาจางประจํา  แทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 
  2.  การดําเนินการทางวินัย 
       2.1  ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ลูกจางประจําในสังกัดบริหารราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัด  และราชการบริหารสวนภูมิภาค 
พิจารณาดําเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษลูกจางประจําในกรณีดังกลาว  เมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว 
ใหรายงานผลการดําเนินการใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณทราบดวย 
   
      ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     

                              ส่ัง  ณ  วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2546 
 
                                                                                        

                                                                           (ลงชื่อ) นางพึงพิศ  ดุลยพัชร 
                                 (นางพึงพิศ  ดุลยพัชร) 

                                                                   รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
                                                               อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่  ๑๒๔ / ๒๕๔๗ 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ 

พื้นที่ ๑  พื้นที่ ๒  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเริมสหกรณ  ที่เกี่ยวกับ    
                                       การเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

.................................................... 
 ดวยสมควรปรับปรุงเรื่องการมอบอํานาจ  การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ( กพส. )  พ.ศ. ๒๕๔๕  และประกาศ 
กรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง  หลักเกณฑการกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ฉบับลงวันที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗   
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘ (๗)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และขอ ๗ (๑)  ขอ ๑๓  แหงระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงิน 
กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มอบอํานาจใหบุคคลผูดํารงตําแหนงตอไปนี้  ปฏิบัติราชการ 
แทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ดังนี้ 
 ๑.  ผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ใหสหกรณภายในจังหวัดที่รับผิดชอบกูยืม 
ภายในวงเงินไมเกินสัญญาละหนึ่งลานบาท  สําหรับวัตถุประสงค  เพื่อเปนทุนหมุนเวียนดําเนินธุรกิจ  อายุ 
สัญญาไมเกิน  ๓ ป  แตไมรวมถึงการอนุมัติ  อนุญาต ใหสหกรณที่ตั้งขึ้นไมถึง ๑ ป  กูยืมเงินโครงการพิเศษ 
ที่ทางราชการกําหนด  หรือโครงการที่ทางราชการมอบหมายใหสหกรณนั้นๆดําเนินการ 
 การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการแทนตามวรรคแรก  ใหมีอํานาจ 
รวมถึงการพิจารณาผอนผันการชําระหนี้ของสหกรณ  ที่เหลือหนี้ตามสัญญาไมเกินสัญญาละหนึ่งลานบาท 
ดวย 
 ๒.  การดําเนินการเพื่อใหสหกรณกูยืมเงินหรือผอนผันการชําระหนี้ของสหกรณให 
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑกําหนดในระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกอง 
ทุนพัฒนาสหกรณ  (กพส.)  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง  หลักเกณฑการกูเงินกองทุน 
พัฒนาสหกรณ  รวมถึงระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาใหกูยืม  หรือผอนผันการ 
ชําระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณที่มีอยูแลวในเวลานี้  หรือจะมีในภายหลัง 
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 ๓.  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ  พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒  มีอํานาจหนาที่  สิทธิ 
และการดําเนินการเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัด  ตามที่กําหนดในขอ ๑ และขอ ๒  เฉพาะสหกรณที่อยูใน 
กรุงเทพมหานคร  และพื้นที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแตละสํานักงาน 
 การใดที่เปนการดําเนินการเพื่อการกูยืมเงิน  หรือการผอนผันการชําระหนี้ 
ที่กําหนดในระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  กรมสงเสริมสหกรณ  ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด 
ให  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ  พื้นที่ ๑ และพื้นที่ ๒  มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกันโดยอนุโลม 
 ๔.  ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจที่ไดรับตามคําส่ังนี้แกบุคคลผูดํารงตําแหนงตาม 
มาตรา ๓๘ (๙)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ได 
 ๕.  ใหยกเลิกคําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ  ที่ ๖๐/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  ๒๕๔๖   
และที่  ๒๕๑/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๖ 
 
                         ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไปสั่ง   
              ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
                          (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                         

       (นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
     อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

 
            



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  284 / 2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
.............................................. 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณ  ของผูวาราชการจังหวัดมีเอกภาพ  คลองตัว  มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  และการปรับปรุงระบบและวิธีการจัดการ 
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  โดยอาศัยอํานาจความในตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  กรมสงเสริมสหกรณ  ในฐานะหัวหนาสวนราชการ  ของสํานักงาน 
สหกรณจงัหวัด  ศูนยถายถอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 1-10  และ  ศูนยถายถอดเทคโนโลยีการผลิตและ 
การบํารุงรักษาที่ 1-10  กรมสงเสริมสหกรณ  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ดําเนินการตามระเบียบ 
วาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2546 แทน  ดังนี้ 
 1.  ขอ 18  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณ  ใหกระทําไดโดย 
ไมตองขอทําความตกลงกับกรมสงเสริมสหกรณ  
 2.  ขอ 24  มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ภายใตแผนงานเดียวกัน  ตาม (1) (2) (3)  และ (4) 
 3.  ขอ 25  มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน  หรือจาก 
การจัดซื้อจัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใดๆในแผนงานเดียวกันหรือตางแผนงานได  แตตองไมกอใหเกิด 
รายการผูกพันขามปงบประมาณ  และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ  ใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภค 
เปนอับดับแรก 
 ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางเพิ่มเติม  จะตองมีวงเงินตอหนวย 
ต่ํากวาหนึ่งลานบาท  และต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ 
 4.  ขอ 26  มีอํานาจโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณในงบรายจายๆภายใต 
แผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางไดไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณ 
 5.  ขอ 33  ภายใตบังคับขอ 34  ใหนําความในลักษณะ 1 หมวด 2 และหมวด 3  มาใชบังคับ 
กับการใชรายจาย  และการโอนและหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายงบกลาง  โดยอนุโลม 
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 6.  การปรับเปลี่ยนงบประมาณ  ใหถือปฏิบัติตามขอ 23  อยางเครงครัด 
               อนึ่ง  สําหรับงบประมาณ  งบดําเนินงาน  (คาใชจายในการการฝกอบรม)  ของศูนยถายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณที่ 1-10  และศูนยถายถอดเทคโนโลยีการผลิตและการบํารุงรักษาที่ 1-10  กรมฯ  
ไมมอบอํานาจ เนื่องจากงบประมาณดังกลาว จะตองดําเนินการในหลายพื้นที่ดําเนินการและตองบรรลุ 
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติงาน 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัด  ไดดําเนินการ  ในขอ 1-5  แลว  ใหรายงานสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  และกรมสงเสริมสหกรณ   ทราบโดยเร็ว  แตอยางชาตอง 
ไมเกิน  15  วันนับแตวันโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการ  โดยทําตามแบบรายงานที่สํานักงบประมาณกําหนด 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  17 ธันวาคม  พ.ศ. 2546  เปนตนไป 
    
                                                   ส่ัง  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ.  2547 
 
                  (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                         
               (นายบุญมี  จันทรวงศ) 
                           อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  330/2547 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ 
               พื้นที่  1  พื้น  2ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับการกูเงิน 

                กองทุนพัฒนาสหกรณตามโครงการเงินกูเพื่อลดการขาดสภาพคลองของสหกรณ 
                                         หลังลดภาระหนี้ 

...................................................... 
ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดแนวทางแกไขปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

หลังการลดภาระหนี้ใหแกสมาชิกสหกรณที่เขารวมโครงการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยตามนโยบาย 
ของรัฐบาลผานระบบสถาบันเกษตรกรโดยใหสหกรณกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณไปทดแทนดอกเบี้ยที่ 
ลดใหแกสมาชิกในชวงที่ยังไมสามารถเบิกเงินชดเชยจากรัฐบาลได  จึงสมควรมอบอํานาจการสั่ง  การอนุญาต  
 การอนุมัติและการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณให 
เหมาะสมสอดคลองกับระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  (กพส.)   
พ.ศ. 2545  และประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง หลักเกณฑการกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ   
ฉบับลงวันที่  9  กุมภาพันธ  2547 
      ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  และขอ 7(1) ขอ  13  แหงระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนา 
สหกรณ (กพส.)  พ.ศ.2545  จึงมอบอํานาจใหบุคคลผูดํารงตําแหนงตอไปนี้  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมสงเสริมสหกรณ  ดังนี้ 
 1.  ผูวาราชการจังหวัด  และผูอํานวยการสํานักสงเสริมสหกรณ  พื้นที่ 1  พื้นที่ 2 
มีอํานาจการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับเงินกองทุน 
พัฒนาสหกรณ  ตามโครงการเงินกูเพื่อลดการขาดสภาพคลองของสหกรณหลังลดภาระหนี้ 
                                  การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการแทนตามวรรคแรก  ใหมีอํานาจ 
รวมถึงการพิจารณาผอนผันการชําระหนี้ของสหกรณ  การติดตามเรงรัดหนี้จากสหกรณตามโครงการ 
กลาวดวย 
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 2.  การดําเนินการตามขอ 1.  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับคําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ  ที่ 124/2547  
 เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ   พื้นที่ 1  พื้นที่ 2  ปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ที่เกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  ส่ัง  ณ  วันที่  11  มีนาคม   
พ.ศ.2547 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 
 
                                                                                              ส่ัง  ณ  วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 
 
                                         
              (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                                  
                          (นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  402/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาตใหขาราชการและลูกจางประจําขับรถ 
............................................................ 

 
 โดยที่นโยบายของรัฐบาลประสงคที่จะใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ   
ฉะนั้น  เพื่อเปนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงค  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  
38(7)  ประกอบมาตรา 39  วรรค 2  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.2545  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  ขอมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในการอนุญาตใหขาราชการและลูกจางประจํา 
ของกรมสงเสริมสหกรณ  ขับรถของทางราชการ  เปนครั้งคราวตามความจําเปน  ทั้งนี้  ผูรับอนุญาตขับขี่รถของทางราชการ
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติการจราจร  พ.ศ. 2507  และในการนี้อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัด  มอบอํานาจตอใหสหกรณจังหวัดเปนผูดําเนินการแทนได 
 ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  พ.ศ. 2523  และที่แกไข
เพิ่มเติม  โดยเครงครัด 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                                                ส่ัง  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม   พ.ศ..2547 
 
                                                                                                          (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                               
                                                                 ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                                                                    อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่ 54/2548 

เรื่อง    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ 1 และพื้นที่ 2  
           เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหสหกรณกูยืมเงิน  และอนุญาตใหสหกรณขยายเวลาการผอนผันการชําระหนี้เงินกู 
           กองทุนพัฒนาสหกรณ  ตามโครงการคอมพิวเตอรเอื้ออาทรเพื่อสหกรณ 

................................................................................. 
 
 ดวยคณะกรรมการบริหาร กพส.  มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่  13 ตุลาคม  พ.ศ.  2547 
 อนุมัติโครงการคอมพิวเตอรเอื้ออาทรเพื่อสหกรณ  ซึ่งเปนโครงการพิเศษที่จัดขึ้น  เพื่อใหสหกรณกูยืมเงิน 
ไปจัดซื้อคอมพิวเตอรไวใชในสหกรณเพื่อประโยชนตอสหกรณ  และสมาชิกสหกรณโดยอยูในวัตถุประสงคการ 
ลงทุนในทรัพยสิน 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534  แกไข 
เพิ่มเติม(ฉบับที่5)  พ.ศ.  2545 มาตรา 38 (7)  ประกอบระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยการกูยืมเงิน 
กองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)  พ.ศ.2545  ขอ 7 (1) และขอ 13 จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ 1 และพื้นที่ 2  มีอํานาจอนุญาตใหสหกรณกูยืมเงินกองทุน 
พัฒนาสหกรณ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  และเครื่องสํารองไฟ  ตามโครงการคอมพิวเตอร 
เอื้ออาทรเพื่อสหกรณ  ภายในวงเงินกูยืมไมเกินสหกรณละสี่หมื่นบาท   รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาอนุญาต 
ใหสหกรณขยายเวลาการผอนผันการชําระหนี้เงินกู  เฉพาะแกสหกรณที่อยูในจังหวัด  หรือพ้ืนที่ที่มีหนาที่ 
รับผิดชอบ  อนึ่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจ 
ใหสหกรณจังหวัดดําเนินการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534   
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2545  มาตรา 38 (9) ก็ได โดยถือวากรมสงเสริมสหกรณใหความเห็นชอบ 
ตามมาตรา  39  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ.  2534  แกไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่5)  พ.ศ.  2545  แลว 
      ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                         สั่ง  ณ  วันที่  26  มกราคม  2548 
 

                                                                                                              (ลงชื่อ)    นายบุญมี  จันทรวงศ                                                    
                                                                   (นายบุญมี   จันทรวงศ) 

                                                                                     อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  229/2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  และผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ  พื้นที่ 1 และพื้นที่2 
                  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

....................................................................................... 
 
 อาศัยอํานาจตามในมาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  2534  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณจึงใหยกเลิกคําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ ที่ 124/2547  ลงวันที่ 
 11  มีนาคม   2547  และคําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ  ที่  54/2548  ลงวันที่  26  มกราคม  2548  และมีคําส่ัง 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเฉพาะสหกรณ 
ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ  และมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณ  พื้นที่  1  
และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณเฉพาะสหกรณในพื้นที่รับผิดชอบเสียใหม 
ดังตอไปนี้ 
 1.  มอบอํานาจอนุญาตใหสหกรณกูยมืเงินกองทุนพัฒนาสหกรณไดไมเกินสัญญาละ 
สามลานบาท  ตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)  
 พ.ศ.  2545  ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)  (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ.  2548  และประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง  หลักเกณฑการกูเงินกองงทุนพัฒนาสหกรณ  
  ประกาศ  ณ  วันที่            มีนาคม  พ.ศ.  2548 
 2.  มอบอาํนาจอนุญาตขยายเวลาผอนผันการชําระหนี้เงินกูยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ 
รวมทั้งอนุญาตใหระงับการคิดดอกเบี้ยและคาปรับแกสหกรณ  เฉพาะสัญญากูยืมที่มีตนเงินกูยืมกองทุน 
คงเหลือไมเกินสามลานบาท  ตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ   
(กพส.)  พ.ศ.  2545  และประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง  หลักเกณฑการกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  
 ประกาศ  ณ  วันที่       มีนาคม  พ.ศ. 2548 
 3.  มอบอํานาจอนุญาตใหปรับปรุงโครงสรางหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
เฉพาะสัญญากูยืมที่มีตนเงินกูยืมกองทุนคงเหลือไมเกินสามลานบาท   ตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ 
วาดวยการปรับปรุงโครงสรางหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  พ.ศ.  2546 
 4.   มอบอํานาจอนุญาตใหสหกรณลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณกูยืมเงินจากแหลงอื่น  
 หรืออนุญาตใหสหกรณลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณกระทําการใด ๆ ตอทรัพยสินจํานอง 

/อนึ่ง.......... 
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 อนึ่ง  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจ 
ใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534 
  มาตรา 38 (9)  โดยผูมอบอํานาจใหความเห็นชอบการมอบอํานาจดังกลาวตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชแผนดิน  พ.ศ.  2534  มาตรา  39  วรรคสอง 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตน 

 
      สั่ง  ณ  วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2548 

 
                                                                               (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                 
                                                               (นายบุญมี   จันทรวงศ) 

                                                                                             อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
        
            



(ครุฑ) 
                 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  361/2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการฝกอบรม 
…………………………………… 

 
 ดวยสํานักนายกรัฐมนตรีไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 
งบประมาณจังหวัดแบบูรณาการ  พ.ศ.  2546  โดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานในจังหวัด 
ปรับเปล่ียนบทบาทและอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด  และให 
มีการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  เพื่อใหการบริหารงบประมาณของสวนราชการที่ตองดําเนิน 
การในจังหวัดมีเอกภาพ  คลองตัว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.  2534  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ 
ฝกอบรมที่กรมสงเสริมสหกรณเปนเจาของงบประมาณ  ไดจัดขึ้นภายในจังหวัดตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ  พ.ศ.  2545 
 อนึ่ง  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบ 
อํานาจใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  2534  มาตรา  38 (9)  โดยผูมอบอํานาจใหความเห็นชอบการมอบอํานาจดังกลาวตามพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  มาตรา  39  วรรคสอง 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
     
 ส่ัง  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548 

 
     (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                     

                   (นายบุญมี   จันทรวงศ) 
                                                อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ 

ที่ 442/2548 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

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

 กรมสงเสริมสหกรณไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณในการกระจาย 
ลําไยสด  ป 2548   เปาหมาย 20,000  ตัน  และใหสนับสนุนเงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณแกสหกรณ 
ที่เขารวมโครงการ  โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ  1  ตอป 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา  38  (7)  ประกอบระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ   
(กพส.)  พ.ศ.  2545  ขอ 7 (1)   จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  ลําพูน พะเยา  
 ลําปาง  ตาก  แพร  และนาน  มีอํานาจอนุญาตใหสหกรณกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  เพื่อรวบรวม 
ลําไยสด ป 2548  ภายในวงเงินกูยืมไมเกินสัญญาละ   25,000,000- บาท  (ยี่สิบหาลานบาทถวน)   
ตามระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  (กพส.)  พ.ศ.  2545   
ระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ  วาดวยการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)  (ฉบับที่ 2 ) 
 พ.ศ.  2548  และประกาศกรมสงเสริมสหกรณ  เรื่อง  หลักเกณฑการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2548 
 อนึ่ง  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจ 
ใหสหกรณจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534   
มาตรา  38 (9) โดยผูมอบอํานาจใหความเห็นชอบการมอบอํานาจดังกลาว  ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  มาตรา 39  วรรคสอง 
 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                                                                      สั่ง  ณ  วันที่  1  กรกฏาคม  พ.ศ.  2548 
 

  (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                       
                                (นายบุญมี  จันทรวงศ) 

                                                อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 



(ครุฑ) 
 

          คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  474/2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
 

                 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีนโยบายชวยเหลือเกษตรกร  ตามมาตรการบริหารจัดการลําไย 
ป  2548  โดยสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหสหกรณ  กลุมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกรใน 8 จังหวัด 
ไดแก  เชียงใหม  ลําพูน  เชียงราย  พะเยา  ลําปาง  ตาก  แพร  และนาน กูยืมเพื่อรวบรวมลําไย ป 2548 ของสมาชิก 
แลวนําไปบริหารจัดการ  หรือ  จําหนายเอง  และเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการขอกูยืมเงินของสหกรณ  
กลุมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร 
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เพื่อให 
สหกรณ  กลุมเกษตรกร  และ  สถาบันเกษตรกรกูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรจากกรมสงเสริมสหกรณ  เพื่อ 
ดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการลําไย  ป 2548  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข  ผอนปรนที่กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณกําหนด  โดยไมจํากัดวงเงินกูยืม  ภายในเขตจังหวัดของตนที่มีหนาที่รับผิดชอบแทนกรมสงเสริมสหกรณ 
จนเสร็จการ  และมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

1.อนุญาตใหสหกรณ  กลุมเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร  กูยืมเงินตามหลักเกณฑแลเงื่อนไข 
ผอนปรนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  สําหรับสหกรณ  กลุมเกษตรกร  และ  สถาบันเกษตรกรกูยืมเงินกองทุน 
สงเคราะหเกษตรกรไปบริหารจัดการลําไย  ป  2548 

2.  ลงนามในหนังสือสัญญากูยืมเงินในฐานะผูใหกู  แทนกรมสงเสริมสหกรณ  กับสหกรณ 
กลุมเกษตรกร  และ  สถาบันเกษตรกร 

3.  ทํานิติกรรมจดทะเบียบรับจํานอง  และไถถอน  จํานองทรัพยสิน  และอื่นๆ 
4.  ดําเนินการเกี่ยวกับการเรงรัดชําระหนี้  รับชําระหนี้เงินกูยืม  ฟองคดี  และการอื่นๆ  อันจําเปน 

เกี่ยวกับการดําเนินคดี  ซึ่งรวมทั้งการแตงตั้งทนายความดวย  ตอสหกรณ  กลุมเกษตรกร  และ  สถาบันการเกษตรกร   
ที่กูยืมเงินจากกรมสงเสริมสหกรณ  แตปฏิบัติผิดเงื่อนไข  หรือผิดสัญญากูยืมเงิน 
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                           อนึ่ง   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหสหกรณ 
จังหวัดดําเนินการตามมาตรา 38(9)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผนดิน  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม   
โดยถือวากรมสงเสริมสหกรณไดใหความเห็นชอบ  ตามมาตรา  39  วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร- 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  แลวก็ได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                                ส่ัง  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
                              
                                                                                  (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                    
              ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                                              อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
           



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  588/2548 

 เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ 
         ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
     
 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการในจังหวัด  เปนไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีและเปน ไป 
ในแนวทางเดียวกัน  สอดคลองกับแนวทางการมอบอํานาจของขาราชการและลูกจางประจํา 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.2545  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ    จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
( ยกเวนกรุงเทพมหานคร )  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับคาตอบแทน  และสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ราชการ  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค 0409.6/ว.135  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2547เรื่อง  หลักเกณฑ 
การเบิกจายเงินชวยคาครองชีพพิเศษของพนักงานราชการ ดังนี้ 

1. ออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําปพนักงานราชการ 
1.1  กลุมงานบริหารและกลุมงานเทคนิค 

                                           (ก)  พนักงานราชการ  ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนประจําป  หนึ่งขั้น   
ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 
                                           (ข)  พนักงานราชการ  ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ  3-5  ของฐานคาตอบ 
แทนกอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น  ตองมีผลการประเมินปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
 ทั้งนี้  ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน  มีสัดสวนไดไมเกินรอยละ  15  ของ 
จํานวนพนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู  ณ  วันที่  1  กันยายน 
          1.2   กลุมงานบริหารทั่วไป  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
               (ก)  พนักงานราชการ  ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน   จํานวนรอยละ 3-5   
จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับ  ตองเปนผูมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 
                                          (ข)  พนักงานราชการ  ที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 3  ของฐานคาตอบแทน 
กอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น  ตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
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       ทั้งนี้  ใหผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน  มีสัดสวนไดไมเกินรอยละ  15  ของจํานวน
พนักงานราชการแตละกลุมงานที่มีอยู  ณ  วันที่ 1  กันยายน 

2. ออกคําส่ังใหพนักงานราชการไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษ 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  เปนตนไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันที่  23  กันยายน  พ.ศ.2548 
 
      (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                              
                 ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                 อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
            



(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมสงเสริมสหกรณ 
ที่  623 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ 
                     ใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
                             ................................................. 

 เพื่อใหการจัดจางพนักงานราชการในสังกัดศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  ที่ 1-20   
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  ซึ่งสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  แตมีสํานักงานตั้งอยู 
ในสวนภูมิภาค  เกิดความงามเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ  และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัว 
เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  สอดคลองตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน   
พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2545   
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  ประกอบประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ  ซึ่งออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547   
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในฐานะหัวหนาสวนราชการ  จึงขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี 
  ชลบุรี  นครนายก  นครราชสีมา  ขอนแกน  เชียงใหม   ลําปาง  พิษณุโลก  ชัยนาท  เพชรบุรี  สงขลา   
สุราษฎรธานี  เปนผูลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ราชการ   
การอนุญาตลาออกจากการปฏิบัติงาน  และการดําเนินการทางวินัย  พนักงานราชการในสังกัดศูนยถายทอด 
เทคโนโลยีการสหกรณ  ที่ 1-20  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
                                                                                    ส่ัง  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  

 
          (ลงชื่อ)   นายบุญมี  จันทรวงศ                                                                                             
                  ( นายบุญมี  จันทรวงศ ) 
                                                                                                                              อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
 
  



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  192 / 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติการวาจางและการ 
                                                 เบิกเงินคาตอบแทนบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 

...................................................... 
      ตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ไดรับงบประมาณป 2546ที่มีการเบิกคาตอบแทน
บุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานใหทางราชการในงบดําเนินการในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
เพื่อใหมีการวาจางบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานใหทางราชการ  ตามบัญชีรายละเอียดคาตอบแมนผูปฏิบัติงาน 
ใหทางราชการที่ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง  เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน  สําหรับในป 
งบประมาณนี้  และปงบประมาณตอๆไป  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจในการวาจาง  และ 
การเบิกคาตอบแทนบุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจงัหวัดราชการแทน 
ตอไปก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2546 
 
                   (ลงชื่อ)    นายวรเวทย  ธํารงธัญลักษณ 
                                                                                       (นายวรเวทย  ธํารงธัญลักษณ) 
                                                 ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
        รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
                         สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  663/2546 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
………………………………………. 

 
 ตามที่  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2546  เห็นชอบเรื่องการ 
มอบอํานาจการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารแบบบูรณาการ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   นั้น 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.)  จึงยกเลิกคําส่ัง ส.ป.ก.ที่  964/2544  ส่ัง  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2544  และคําส่ัง 
ที่  341/2545  ส่ัง  ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.2545  และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
 ดังตอไปนี้ 

1. การแตงตั้ง  (ยาย )  ขาราชการ 
1.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 

                                        ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8  
 ภายในจังหวัด  ซึ่งไมใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ตามมาตรา  52(5)  และ  57  แหง 
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  ทั้งนี้  การยายดังกลาวตองดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.  กําหนด 

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
       ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

สามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ  8 ลงมา 
 
 
 
 
 
 
 

/3. การดําเนินการ..... 
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3.  การดําเนินการทางวินัย 
3.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ  ดังนี้ 
1)แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการ 

พลเรือนสามัญระดับ 7  ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และขาราชการพลเรือนสามัญ 
ระดับ 8  ขึ้นไปในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ตามมาตรา 102  แหง พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535  และสงเรื่องให อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.กระทรวงแลวแตกรณี 
พิจารณาตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 

2)  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  ระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  และ 
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8  ขึ้นไป  ในราชการบรหิารสวนภูมิภาค  ตามมาตรา  107 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 

3)  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติของ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ. 
กระทรวง  ตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535 

     3.2  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
1)  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใน 
จังหวัดนั้นๆ  ตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  และ 
นําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ. กระทรวง  แลวแตกรณี  พิจารณาตามมาตรา   104  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 

2)  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจํา 
อยูในจังหวัดนั้นๆ  ตามมาตรา 107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 

3)  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือส่ังการ 
ใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงขาราชการะพลเรือนทุกระดับ  ในสังกัดราชการบริหาร 
สวนกลางที่ปฏิบัตริาชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ  ตามมาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

4)  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ  ตามมาตรา 103  และมาตรา 104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535 

 
 

/4. การสรรหา......... 
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4.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
     4.1  การสรรหาบุคคลในพื้นที่ 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ 

ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น 
และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง 
โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการตามเงื่อนไขตามที่สํานักงาน  ก.พ.กําหนด 

4.2 การคัดเลือกวุฒิที่ก.พ.กําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการเลือกสรรเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษา 

ในวุฒิที่ ก.พ.กําหนดเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ตางๆ  ตามหนังสือ  สํานักงาน ก.พ.ที่  นร  0708.4/ว 11  ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2545 ได  โดยขอ 
รายชื่อและรายละเอียดตางๆ ของผูยื่นความจํานงจากศูนยสรรหาและเลือกสรร  สํานักงาน ก.พ. 

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

ปริญญาโท  ซึ่งสอบผานภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.  เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน 
สามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ  ในระดับ 4  ได  โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อ 
บรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 2  ในเอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 1  
ลงวันที่  12  มีนาคม  2536  โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตางๆ  ของผูสอบผานจากศูนยสรรหา 
และเลือกสรร  สํานักงาน  ก.พ. 

 
อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 

ราชการแทนตอไปก็ใหกระทําได 
 
ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2546  เปนตนไป 
 
                                                            ส่ัง  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2546 
 
                      (ลงชื่อ) นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ 
                   ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                                           เลขาธิการ 
                                          สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  739/2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการ 

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

 ดวยกระทรวงการคลัง  ไดกําหนดใหสวนราชการตาง ๆ มอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลลูกจางใหกับผูวาราชการจังหวัด  เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2546  
 เปนตนไป  นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร- 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค  0506.6/ว 76   
ลงวันที่  16  สิงหาคม  2545  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91.  ลงวันที่  4   
พฤศจิกายน  2546  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ก.ป.)  จึงมอบอํานาจใหผูวา- 
ราชการจังหวัดดังตอไปนี้ 
 1.   การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ 
งาน  และพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  พ.ศ.  2544  โดยใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาคในจังหวัด  ณ  วันที่  1  มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นคาจางลูกจาง 
ประจํา  และใหสวนราชการตนสังกัดตัดยอดจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ออกจากรากฐานการคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจางของตน  และพิจารณาออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจาง 
ใหกับลูกจางประจําตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของผูวาราชการจังหวัด  ดั้งนี้ 
 1.1   การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา  ครั้งที่  1 (1เมษายน) 
     1.1.1   ใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด   
ณ  วันที่  1  มีนาคม  มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้น  รอยละ  15   
หากคํานวณแลวมีเศษถึงครึ่งใหปดขึ้นเปนจํานวนเต็ม  ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 

  
 
 
 
 

   /1.1.2  ใหพิจารณา......... 
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 1.1.2   ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึ่งขั้นสําหรับผูมีผลงานและ 
ผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจํานวนโควตาที่คํานวณไวขางตน  ใหเล่ือนขั้นคาจางครึ่งขั้นสําหรับผูมี 
ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี  และไมใหเล่ือนขั้นคาจางสําหรับผูไมอยูในเกณฑการไดรับการพิจารณา 
เล่ือนขั้นคาจาง  ในกรณีที่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  ก็ใหไดรับ 
คาตอบแทนรอยละ  2  หรือรอยละ  4  ของคาจางประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี  ทั้งนี้  
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจาง 
ประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง   พ.ศ. 2544 
 1.2   การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของลูกจางประจํา  ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม) 
      1.2.1   ใหนําอัตราคาจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค   
(เฉพาะตําแหนงที่มีคนครอง)  ณ  วันที่  1  กันยายน  มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้นรอยละ  6 
      1.2.2    ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง  ณ  วันที่  1  เมษายน   
มาหักจากวงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว  ตามขอ  1.2.1 
       1.2.3   ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่เหลือจาการเลื่อนขั้น 
คาจางครั้งแรก  โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางรวมทั้งป  2  ขั้น  จะตองไมเกินรอยละ   
15  ของจํานวนลูกจางประจํา ณ  วันที่  1  มีนาคม  ดวย  สําหรับผูที่มีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีหรือ 
ดีเดน  แตเปนผูไดรับคาจางเต็มขั้น  ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ  2  หรือรอยละ  4  ของคาจาง 
ประจําแทนการเลื่อนขั้นคาจางแลวแตกรณี 
 2.    การดําเนินการทางวินัย 
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิด 
วินัยอยางรายแรงและพิจารณาลงโทษ  และมื่อดําเนินการดังกลาวแลว  ใหรายงานผลการดําเนิน 
การแก  ส.ป.ก.  ตอไป 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไปก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                                           ส่ัง  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2546 
 

                                                 
          (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                           

                                             (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 
                                             เลขาธิการ 

                                          สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 



 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  64 /2547 

    เรื่อง       มอบอํานาจใหออกหนังสือยินยอมใหแกเกษตรกรหรือประชาชนผูไดรับทะเบียนบานหรือทะเบียน 
บานชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินไปขออนุญาตใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

.................................................. 
                           ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546  เพื่อเปนการชวยปองกันและแกไข 
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมีหนาที่ในการใหบริการ 
ดานตาง ๆ แกประชาชนที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวโยงกับที่ดิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการดานสาธารณูปโภค 
ตาง ๆ เชน  น้ําประปา  ไฟฟา เปนตน  ถือเปนหลักปฏิบัติโดยเครงครดัวา  กรณีประชาชนผูไดรับทะเบียนบาน 
ชั่วคราวมาขออนุญาตใชบริการตาง ๆ ดังกลาว จะอนุญาตไดตอเมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 
จากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่บานในทะเบียนบานชั่วคราว 
นั้น ๆ ตั้งอยู โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินี้เปนตนไป 
     ดังนั้น  เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน  และอํานวยความ 
สะดวกใหกับเกษตรกรและประชาชน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงอาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา 38(7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  2534 มอบอํานาจใหผูวาราชการ 
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เกี่ยวกับการดําเนินการ 
พิจารณาออกหนังสือยินยอมใหกับเกษตรกรหรือประชาชนผูไดรับทะเบียนบานหรือทะเบียนบานชั่วคราว 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อใชเปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตใชกระแสไฟฟากับการ 
ไฟฟาสวนภูมิภาคได 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการ 
แทนตอไปก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดบัดนี้เปนตนไป 
                                                                                               ส่ัง  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 

 
      
          (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                             

                                             (นายอดิศักดิ์   ศรีสรรพกิจ) 
                                                                    เลขาธิการ 

                                                                     สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร 
   



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  89  /2546 

เรื่อง   มอบอํานาจในการปรับเปล่ียนงบประมาณ 
............................................................... 

 
 ตามที่สํานักงานงบประมาณไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2545  
ขึ้นเพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2546  สอดคลองกับการปรับปรุง 
ระบบและวิธีการจัดงบประมาณ  ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2545  ไปแลว  นั้น 
 เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายในสวนของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ตามหมวด 3  วาดวยการปรับเปลี่ยนงบประมาณ  นัยขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 และขอ 29   
ของระเบียบวาดวยการบริหารบงประมาณ พ.ศ.  2545 เปนไปดวยความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามขอ 31 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2545  
 เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงมอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
รายจายของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตามระเบียบ ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 ขอ 28 และขอ 29 
ดังกลาวใหกับผูวาราชการจังหวัดเพื่อบริหารงบประมาณสวนจังหวัดตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 
จัดสรรภายใตแผนการใชจายเงินงบประมาณแผนการปฏิบัติงานแตละจังหวัด 
 อนึ่ง  เมื่อไดส่ังโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามระเบียบ 
แลว  ใหรายงานใหสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลางและสํานักงานตรวจเงินแผนดินแหงชาติทราบ 
อยางชาไมเกิน  15  วัน  นับตั้งแตวันที่โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
        ส่ัง  ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  2546 

 
  
                          (ลงชื่อ)    นายวรเวทย  ธํารงธัญลักษณ                                         

                                                                                        (นายวรเวทย  ธํารงธัญลักษณ) 
                                                                                 ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                                                 รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
                                                                               สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  90/2547 

เรื่อง  มอบอํานาจในการจัดทํา  ลงนาม  สัญญาเก็บเงินคืนทุน 
.............................................................. 

 
 ดวยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรปรับปรุงคําส่ัง 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ 611/2528  เรื่อง  มอบหมายใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด  และผูอํานวยการ 
กองนิติการ  จัดทําและลงนามในสัญญาเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สัญญาเชาซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  สัญญา 
เก็บเงินคืนทุน  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกตอทายสัญญาดังกลาว  ส่ัง ณ วันที่  16  พฤศจิกายน  
2528  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและความคลองตัวในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น  จึงยกเลิกคําส่ังดังกลาว และ 
ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) และมาตรา 38 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  5  พ.ศ.  2545  และระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดังนี้ 
 1.   จัดทําและลงนามในสัญญาเก็บเงินคืนทุน  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติมและ /หรือบันทึก 
ตอทายสัญญา  และพิจารณาบอกเลิกสัญญาดังกลาว  พรอมเรียกสัญญาคืนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม  และรายงานผลการดําเนินการใหเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบ 
ทุกครั้งภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดดําเนินการตามคําส่ังแลว 
 2.    ติดตาม เรงรัด  จัดเก็บหนี้สิน  ออกหนังสือเตือนใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวใน 
ขอสัญญา  ตลอดจนดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอสัญญา  และรายงานผลการดําเนินการ 
ใหเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบทุกครั้งที่ดําเนินการตามคําส่ังแลว 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการ 
แทนตอไปก็ใหกระทําได 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

                            ส่ัง  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2547 
     

                   (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          
                  (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 

                                                         เลขาธิการ 
                                              สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  165 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในการใหความเห็นชอบการจําหนายพัสดุ 
............................................. 

 ตามที่ไดรับการปรับปรุงระบบการบริหารงานในจังหวัด  โดยปรับเปล่ียนบทบาท 
และอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด  และใหมีการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ 
 ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงบประมาณดานการพัสดุของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
จังหวัดเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 9  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ   
พ.ศ.2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการใหความเห็นชอบในการ 
จําหนายพัสดุ  ตามขอ  157  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 
 ใหผูรับมอบอํานาจรายงานใชอํานาจที่รับมอบในระยะเวลาหนึ่งป  ภายใน   
 วันที่  10  มกราคมของปถัดไป 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
                                                                                    สั่ง  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2547 

                         
                         (ลงช่ือ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          

                     ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                                                          เลขาธิการ 

                                                                                  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร                         
      



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  247 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจการติดตามทวงหนี้  กรณีสถาบันเกษตรกรเลิกกิจการ 
 
 
              เพื่อใหการติดตามทวงหนี้เงินกูยืมกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ในกรณี 
สถาบันเกษตรกรเลิกกิจการ  ดําเนินการไปโดยถูกตองตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติสหกรณกําหนด 
              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 พ.ศ. 2534  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ติดตามทวงหนี้  และดําเนินการอื่นใด  เพื่อใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดรับ 
การชําระหนี้ครบถวนตามสัญญากูยืมเงินระหวาง ส.ป.ก. และสถาบันเกษตรกร  และตามขั้นตอนที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัติสหกรณ  ทั้งนี้ไมรวมการฟองรอง  บังคับคดี 
              อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการ 
แทนก็ใหกระทําได 
              
              ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                                         สั่ง  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 
 

                          (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          
                                                                                          (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 
                                                                                                       เลขาธิการ 
                                                                                 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
          



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  383 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหเรียกหนังสือรับมอบที่ดิน 
 

  
 ดวยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรปรับปรุง 
คําส่ังส.ป.ก.ที่ 594/2535  เรื่องมอบหมายใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ทําการแทนเลขาธิการ ส.ป.ก. ตามขอ 12   
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับ 
ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. 2535  ส่ัง  ณ   
วันที่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2535  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น  จึงยกเลิก 
คําส่ังดังกลาว  และใหใชคําส่ังนี้แทน 
  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  และมาตรา 38 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่  5  พ.ศ. 2545  และระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรี  วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ  ส.ป.ก.  ดังนี้ 
 1.  ใหมีหนังสือเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืนใหแก  ส.ป.ก.  ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับหนังสือ 
 2.  ในกรณีที่ไมสามารถเรียกเอกสารดังกลาวคืนภายในเวลาที่กําหนดไมวาจะเปน 
ดวยเหตุใดก็ตาม  ใหจัดทําประกาศของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อแจงใหทราบวาเอกสารเลิกใช 
แสดงเปนหลักฐานแหงการนั้นแลวตั้งแตวันที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทํา 
ประโยชนในที่ดินดังกลาว  โดยใหปดประกาศไว  ณ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด   ที่วาการอําเภอหรือ 
กิ่งอําเภอ  ที่ทําการผูใหญบาน  และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานแหงทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยูแหงละหนึ่งฉบับ 
มีกําหนดสามสิบวัน 
 3.  ติดตาม  เรงรัด  จัดการเกี่ยวกับทรัพยสินและหนี้สินของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร 
อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ทางราชการ  ไดลงทุนไปหรือใหกูยืมตามสัญญา 
 

/4. ........... 
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 4.  รายงานผลการดําเนินการให   ส.ป.ก.  ทราบหลังจากที่ดําเนินการตามคําส่ังแลว 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไปก็ใหกระทําได 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
    
  ส่ัง  ณ  วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 
 
              
                                                                                   (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          
                                                          ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรรพกิจ ) 
                                                                    เลขาธิการ 
                                                                         สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  384 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหทํานิติกรรมเก่ียวกับสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย 
ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

............................................ 
 ดวยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร 
ปรับปรุงคําส่ัง ส.ป.ก. ที่ 619/2533 เรื่อง  มอบอํานาจใหเปนตัวแทนรับโอนสิทธิในที่ดิน  ส่ัง  ณ  วันที่  24   
กันยายน พ.ศ.2533 และคําส่ัง ส.ป.ก.ที่ 63/2541  เรื่องมอบอํานาจใหเปนตัวแทนรับโอนสิทธิในที่ดิน 
(เพิ่มเติม)  ส่ัง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ พ.ศ. 2541  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและความคลองตัวในการปฏิบัติ 
ราชการยิ่งขึ้น  จึงยกเลิกคําส่ังดังกลาวและใหใชคําส่ังนี้แทน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  และมาตรา 38 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2545  และระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรี  วาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ  ส.ป.ก.  โดยใหดําเนินการดังนี้ 
 1.  การจดทะเบียนโอน  การจดทะเบียนรับโอนสิทธิ  หรือการเขาถือกรรมสิทธรวมหรือ 
สิทธิรวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดๆของ ส.ป.ก. ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 พ.ศ. 2518  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2519  และ (ฉบับที่3)  พ.ศ.2532 
 2.  การยื่นคํารังวัดสอบเขต  คําขอแบงแยก  คําขอใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรับโอนสิทธิ 
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก.  ไดมา 
 3.  การยื่นคําขอเพื่อรังวัดสอบเขต  คําขอรวมที่ดิน  หรือการยื่นคาขอแบงแยก  และ 
จดทะเบียนแบงแยกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยของ ส.ป.ก. 
 4.  การยื่นคําขอจดทะเบียนแบงแยก  หรือแบงหักที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยของ ส.ป.ก. 
เพื่อใชเปนที่สาธารณประโยชน 
 5.  การยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  ของ ส.ป.ก. 
 6.  การยื่นคําขอและรับหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยของ  ส.ป.ก. 
 

/7. ............ 
 



 
2 
 

 7.  การยื่นคําขอแกไขการจดทะเบียน  การโอนสิทธิหรือการรับโอนสิทธิหรือเอกสาร 
หลักฐานใดๆ  ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย  ของ  ส.ป.ก.  ใหถูกตองตามหลักฐานของทางราชการ 
 8.  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่อันเกี่ยวของกับการดําเนินการตามคําส่ังนี้จนเสร็จการ 
 9.  รายงานผลการดําเนินการให  ส.ป.ก. ทราบ  หลังจากที่ดําเนินการตามคําส่ังแลว 

 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไปก็ใหกระทําได 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   ส่ัง  ณ  วันที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 
 
              (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          
                                                                                             ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรรพกิจ ) 
                                        เลขาธิการ 
                                                         สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  390 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการบริหารเครื่องจักรกล 
................................... 

 ดวยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  ไดรับอนุมัติใหใชเงินกองทุน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ในลักษณะจายขาด  (ขอเงินสมทบ)  เพื่อดําเนินการโครงการบริการ 
เครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการดังกลาว  มีความคลองตัวในการปฏิบัติงานอาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534   และที่แกไข 
เพิ่มเติมประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. 2546  จึงมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัด  มีอํานาจปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการตามหมวด 2 ขอ 15(2) 
และ(7)  ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วาดวยการจัดทําโครงการที่ใชเงินกองทุน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2536  ซึ่งกําหนดดังนี้ 
 (1)  การเปลี่ยนแปลงสถานที่  หรือพื้นที่ปฏิบัติการ  หรือขยายพื้นที่ปฏิบัติการ   ทั้งนี้ภายใน 
ขอบเขตรายละเอียดวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 
 (2)  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไดรับอนุมัติกรณีอื่นๆ  เทาที่ไมเปนการ 
เปล่ียนแปลงหลักการ  หรือวัตถุประสงคของโครงการที่ไดรับอนุมัติ  และไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  ระเบียบ                
ขอบังคับหรือมติของคณะกรรมการ 
 ภายหลังที่ไดมีการอนุมัติรายการตามที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวใหแจงผูมอบอํานาจทราบ                
ภายใน 30 วัน 
 อนึ่งหากวาผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดดําเนินการแทน                 
ก็ใหกระทําได 
  
 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                                                         
   ส่ัง  ณ วันที่  16  สิงหาคม พ.ศ.2547 

 
                (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                                           

                     ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 
                                                   เลขาธิการ    
                                                                                   สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  394 / 2547 

เรื่อง  มอบอํานาจในการลงนามในสัญญากูยืมเงินจาก ส.ป.ก. 
................................................ 

 เพื่อใหการจัดทําสัญญากูยืมเงินระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) 
กับเกษตรกร  หรือสถาบันเกษตรกร  ดําเนินการไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และเพื่ออํานวยความสะดวก 
แกเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร  รวมทั้งรักษาผลประโยชนของทางราชการ  จึงยกเลิกคําส่ังสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ 915/2536  ส่ัง  ณ วันที่  13 ธันวาคม  พ.ศ.2536  เรื่องมอบหมายให 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด   ลงนามในสัญญากูยืม  ควบคุมการใชจายเงินกู  และติดตามจัดเก็บหนี้สินที่เกษตรกร และ 
สถาบันเกษตรกรกูยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ  18  ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการใหกูยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแกเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.2536  ซึ่งออกตามความในมาตรา 19 (9)  แหงพระราชบัญญัติ 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.2518  ประกอบกับ  มาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2545  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
การมอบอํานาจ  พ.ศ. 2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  เลขาธิการ  สํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ลงนามในสัญญากูยืมเงินจาก  ส.ป.ก.  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติม  และ/หรือ 
บันทึกตอทายสัญญาดังกลาว  ในนาม ส.ป.ก.  กับเกษตรกร  หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  โดยให 
จัดทําขึ้นเปนสองฉบับแลวสงมอบใหผูกูยืมฉบับหนึ่ง  สวนอีกฉบับเก็บไวที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ที่จัดทําสัญญา 
 ใหผูรับมอบอํานาจ  รายงานการใชอํานาจที่รับมอบภายในสิบหาวัน  นับถัดจากวันที่ไดใช 
อํานาจนั้น ๆ 
 อนึ่ง หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ปฏิบัติราชการ 
แทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
   
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                                                                         
                                                                                        ส่ัง  ณ  วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2547 

 
             (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          

                                                                                                         ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                                                                                                              เลขาธิการ 
                                                                                                           สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  34 / 2548 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
............................................................ 

 โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่   18  กันยายน   2544  มอบหมายใหกระทรวง 
ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ  องคกรมมหาชน  และหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ  พิจารณามอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดตามโครงการทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ.  2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
  พ.ศ. 2546  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน  ดังตอไปนี้ 
 1.   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตใหผูขอ 
ปรับปรุง  และซอมแซมถนน  ซึ่งมิไดใชที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม  ทั้งที่ทําใหมาตรฐานของถนน 
ไมเปล่ียนแปลง  หรือทําใหมาตรฐานของถนนเปลี่ยนแปลงจากเดิม  เชน  เปล่ียนจากถนนลูกรัง 
เปนถนนลาดยาง  โดยใหปฏิบัติตามขั้นตอนในหนังสือ  ที่ กษ 1206/ว 963  ลงวันที่  2  กันยายน  2547 
 2.   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตให 
ขุดลอกคลอง  โดยไมใชที่ดินเพิ่มขึ้น  แตทําใหมาตรฐานของคลองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยให 
ปฏิบัติตามขั้นตอนในหนังสือ  ที่  กษ  1206/ ว 1107  ลงวันที่  27  กันยายน  2547 
 ใหผูรับมอบอํานาจรายงานการใชอํานาจที่รับมอบใหทราบภายในวันที่  15  เดือน 
มกราคมของปถัดไป 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  20  มกราคม  พ.ศ.  2548 
 

                                      (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          
                (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 

    เลขาธิการ 
                                  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

          
 
 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  71  /  2548 

เรื่อง   มอบอํานาจในการลงนามสัญญาการแปลงหนี้คาที่ดินตามโครงการกองทุนที่ดิน 
............................................................................. 

 
 ดวยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ไดมอบงานโครงการกองทุนที่ดินจาก 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ซึ่งในการบริหารจัดการลูกหนี้เขาสูระบบงานปฏิรูปที่ดิน  
 จําเปนตองเรงรัดจัดสัญญาการแปลงหนี้คาที่ดินตามโครงการกองทุนที่ดิน  มาเปนสัญญาเชาซื้อที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-18 ข) 
 ฉะนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และเพื่ออํานวย 
ความสะดวกแกเกษตรกร  รวมทั้งรักษาผลประโยชนของทางราชการ   จึงอาศัยอํานาจตามคณะมติกรรมการ 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ครั้งที่  5/2547  วันที่  28  ธันวาคม  2547  ประกอบกับมาตรา 38(7) แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.  2545  และ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทน  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ลงนามในสัญญาการแปลงหนี้คาที่ดินตาม 
โครงการกองทุนที่ดิน  โดยใหจัดทําขึ้นเปนสองฉบับแลวสงมอบใหแกเกษตรกรลูกหนี้ฉบับหนึ่ง  สวนอีก 
ฉบับเก็บไวที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จัดทําสัญญา 
 ใหผูรับมอบอํานาจ  รายงานการใชอํานาจที่รับมอบภายในสามสิบวัน  นับถัดจากวันที่ไดใช 
อํานาจนั้น ๆ  
 อนึ่งหากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ปฏิบัติราชการ 
แทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                                                           
 ส่ัง  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2548 

 
   (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                                           

                      ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                               เลขาธิการ 

                                                      สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ 140 / 2548 
เรื่อง  มอบอํานาจการบอกสัญญากูยืมเงินจาก  ส.ป.ก. 

.................................................. 
 ตามคําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  ที่ 394 / 2547   ส่ัง  ณ  วันที่   
16  สิงหาคม  2547   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ส.ป.ก.  ลงนามในสัญญา 
กูยืมเงินจาก  ส.ป.ก.  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติม   และ/หรือ  บันทึกตอทายสัญญาดังกลาวเปนการมอบเฉพาะ 
ในสวนการลงนามในสัญญากูยืมเงินจาก  ส.ป.ก.  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติม  และ/หรือ  บันทึกตอทายสัญญา 
ดังกลาวเทานั้น 
 เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับสัญญากูยืมเงินจาก  ส.ป.ก.  ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องมีความ 
สะดวกรวดเร็ว   ลดขั้นตอนในการพิจารณา  รวมทั้งรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.2534  และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5  พ.ศ.2545  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  
 พ.ศ. 2546  จึงมอบใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ส.ป.ก.ในการบอกเลิกสัญญา 
กูยืมเงินกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติม  และ/หรือ  บันทึกตอทายสัญญาดังกลาว 
พรอมทั้ง  การเรียกใหผูกูและผูทําสัญญารับรองผูกพันตนอยางลูกหนี้รวมชําระเงินกูใหกับ  ส.ป.ก. 
 ใหผูรับมอบอํานาจรายงานการใชอํานาจที่รับมอบภายในสิบหาวัน  นับถัดจากวันที่ไดใชอํานาจ 
นั้นๆ 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการ 
แทนตอไปก็ใหกระทําได 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                                                 ส่ัง  ณ  วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.2548 
 
                    (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                          
                                ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                                                                                                         เลขาธิการ 
                                                                                                    สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  206 / 2548 
เรื่อง  มอบอํานาจใหอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังเปรียบเทียบคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดิน 

    หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  ตามมาตรา 60  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
........................................... 

 ดวย  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  ไดพิจารณาระยะเวลา 
การอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังเปรียบเทียบคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการ 
ทําประโยชน  ตามมาตรา  60  แหงประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งเปนคําส่ังทางปกครองมีกําหนดภายใน  
 15  วัน  นับแตวันรับทราบคําส่ัง  เห็นวาเปนกําหนดระยะเวลาที่กระชั้นชิด  หากจะมอบอํานาจให 
จังหวัดเปนคราวๆไป  อาจดําเนินการไมทันภายในกําหนด 
 ฉะนั้น  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ถูกตอง  สะดวก   
รวดเร็ว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ- 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. 2546  จึงมอบ 
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
เกี่ยวกับการอุทธรณหรือโตแยงคําส่ังเปรียบเทียบคัดคานการรังวัดออกโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือ 
รับรองการทําประโยชน 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 ใหผูรับมอบอํานาจรายงานการใชอํานาจที่รับมอบโดยสรุปใหทราบภายในวันที่  10  
ของเดือนถัดไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   ส่ัง  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2548 
 
                                                                                                   (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                           
                                                                     ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                                                                                                        เลขาธิการ  
                                                                                                    สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  647 / 2548 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
........................................ 

 ตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  ไดมีคําส่ังที่  739 / 2546 
 ส่ัง  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 
ลูกจางประจํา  และสงผลการพิจารณาให  ส.ป.ก. ออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางตอไป  นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําเปนไปดวยความคลองตัว 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  32  มาตรา  38(7)  และมาตรา  39  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบกับ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการ 
จังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนในการออกคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจางประจํา  และรายงานผลการ 
ดําเนินการให ส.ป.ก.  ทราบภายใน  15  วัน  นับจากการใชอํานาจที่รับมอบ 
 กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
            ส่ัง  ณ  วันที่  14  ตุลาคม  พ.ศ. 2548 
 
    (ลงชื่อ)  นายอนันต  ภูสิทธิกุล  
              (  นายอนันต  ภูสิทธิกุล ) 
                                                                                            อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
                                                                                                      รักษาราชการแทน 
                                                                          เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  334/ 2546 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
................................ 

 ตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  ไดมีคําส่ังที่  239 / 2546  
ส่ัง  ณ  วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2546  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานปรับปรุงและ 
ซอมแซมถนนลูกรังสายหลักและสายซอย  ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแกน  ซึ่งเปนงานที่  ส.ป.ก.   
จัดทําเอง  ตามขอ  15  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535และที่แกไข 
เพิ่มเติม  นั้น 
 ดังนั้น  เพื่อใหการตรวจการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว  และมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ  9  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงใหยกเลิกคําส่ังที่ 239 / 2546  ส่ัง  ณ  วันที่ 27  มีนาคม  
 พ.ศ. 2546  และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการ  
ปฏิบัติงานปรับปรุงถนนลูกรังสายหลัก  จํานวน 1 สาย  ระยะทาง  5.100 กิโลเมตร  งานซอม 
แซมถนนลูกรังสายหลัก  จํานวน  5 สาย  ระยะทาง  18.167กิโลเมตร งานปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายซอย  จํานวน  2  สาย  ระยะทางรวม  7.450  กิโลเมตร  และงานซอมแวมถนนลูกรังสายซอย 
จํานวน  3 สาย  ระยะทางรวม  24.260  กิโลเมตร  ในเขตปฏิรูปที่ดินปาหนองนกเขียน  ปาโคก- 
ตลาดใหญ  ปาดงลาน  อําเภอหนองเรือ  อําเภอบานฝาง  และอําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน  เห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดิน 
จังหวัดขอนแกน  ปฏิบัติราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
 
                                 (ลงชื่อ)  นายฉันทลักษณ  บุศยอังกูร 
               ( นายฉันทลักษณ  บุศยอังกูร ) 
                                                                                 รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
                                                                                   สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  469 / 2543 

 เรื่อง  มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในการจัดทําและลงนามในสัญญาเชาและ 
 สัญญาเขาทําประโยชนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการสนับสนุน                                                                  
 หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตามมาตรา  30  วรรคหา 
 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518  และแกไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2532 

............................................... 
 เพื่อใหการจัดทําสัญญาและลงนามในสัญญา  ตลอดจนการดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข 
ในขอสัญญาเชาและสัญญาเขาทําประโยชนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือ 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตามมาตรา  30  วรรคหา แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.2518  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)  พ.ศ.2532  สามารถดําเนินการเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  รวดเร็ว  รวมทั้งเพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  ดังนี้ 
 1.  จัดทําและลงนามในสัญญาเชาและสัญญาเขาทําประโยชนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย 
เพื่อประกอบกิจการสนับสนุน  หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติม  
 และ/หรือ  บันทึกตอทายสัญญาดังกลาว 
 2.  ติดตามเรงรัดจัดเก็บหนี้สิน  ออกหนังสือเตือนใหผูเชาหรือผูรับสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไข   
ที่กําหนดไวในขอสัญญา  ตลอดจนดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอสัญญาและรายงาน 
ผลการดําเนินการใหเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบทุกครั้งที่ดําเนินการตามคําส่ังแลว 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
ตอไป  ก็ใหกระทําได 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     
  ส่ัง  ณ  วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2543 
 

                                 (ลงชื่อ)  นายอุดร  ขจรเวหาศน 
                                                                                             ( นายอุดร  ขจรเวหาศน ) 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  921 / 2544 

เรื่อง  มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในการจัดทําและลงนามในขอตกลง 
ตอทายสัญญาเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการสนับสนุน 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

................................................. 
 ตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดมีคําส่ัง  ที่  469/2543  ส่ัง  ณ  วันที่   
27  มิถุนายน  2543  มอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดจัดทําและลงนามในสัญญาเชาและสัญญาเขาทํา 
ประโยชนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยเพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  ตามมาตรา 30 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.2518   
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2532  นั้น 
 แตเนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมยังมิไดกําหนดอัตรา 
คาเชาระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการอนุญาตและการใหผูรับอนุญาตถือปฏิบัติในการใชที่ดินหรือสังหาริมทรัพยสําหรับกิจการ 
ที่เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.  2541  ในระหวางนี้เพื่อให 
การจัดทําสัญญาเชาตามระเบียบดังกลาวสามารถดําเนินการได  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการจัดทําและลงนาม 
ในขอตกลงตอทายสัญญาเชาดังกลาว  ทั้งนี้  ในการเรียกเก็บคาเชาตามขอ 1. ของขอตกลงดังกลาว 
ใหคํานวณเพื่อเรียกเก็บในอัตรารอยละ  3  ของราคาประเมินของกรมที่ดินสําหรับแปลงที่ดินที่ใหเชานั้น 
หากไมมีใหคํานวณจากราคาประเมินของกรมที่ดินแปลงที่ดินที่ใกลที่สุด 



 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป ก็ใหกระทําได 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    
ส่ัง  ณ  วันที่  7   ธันวาคม  พ.ศ.  2544 

 
  (ลงชื่อ)  นายไพศาล  กุวลัยรัตน                                                                      

               (นายไพศาล  กุวลัยรัตน) 
                                                                  เลขาธิการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  165 /2547 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในการใหความเห็นชอบการจําหนายพัสดุ 

............................................................ 
 ตามที่ไดมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานในจังหวัด  โดยปรับเปลี่ยนบทบาท 
และอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด   และใหมีการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ 
 ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงบประมาณดานการพัสดุของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
จังหวัดเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองกับระบบบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ  9  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
  พ.ศ.  2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการใหความเห็นชอบในการ 
จําหนายพัสดุ  ตามขอ  157  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535 
 ใหผูรับมอบอํานาจรายงานการใชอํานาจที่รับมอบในรอบระยะเวลาหนึ่งป ภายใน 
  วันที่  10  มกราคมของปถัดไป 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                                                                     ส่ัง  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  2547 

 
                          (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ 

                                                                  (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 
                                                                  เลขาธิการ 

                                                                      สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ 706 / 2544 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกหนังสือรับรอง 

                                                      ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 0 
....................................... 

 
             ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพพากร  เกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม(ฉบับที่28)  ลงวันที่ 5 มีนาคม  2535   
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขายสินคา  หรือการใหบริการกับกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการ 
สวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ  ตามมาตรา 80/1 (4)  แหง 
ประมวลรัษฎากร  ที่กําหนดใหกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตองออกหนังสือ 
รับรองการชําระคาสินคา  หรือบริการจากเงินชวยเหลือจากตางประเทศ  หรือจากเงินกูที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง  ใหประกอบการจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการซื้อสินคา  หรือบริการ 
 ฉะนั้น  เพื่อใหการออกหนังสือรับรองภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 0 เปนไปอยางคลองตัว  และมี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
 พ.ศ.2534  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  เปนผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 0 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน 
ตอไปก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2544 
 
   (ลงชื่อ)  นายไพศาล  กุวลัยรัตน   
             ( นายไพศาล  กุวลัยรัตน ) 
                    เลขาธิการ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ 1013 / 2545 

เรื่อง  มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดิน 
................................. 

 
 ตามมาตรา 29  แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่เพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2518  แกไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532  บัญญัติใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีอํานาจจัดซื้อที่ดินเพื่อนํามาปฏิรูปที่ดิน  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดซื้อที่ดินดําเนินการ 
ลุลวงตามเจตนารมณในการปฏิรูปที่ดินดวยความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกตองตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
จึงยกเลิกคําส่ัง  ส.ป.ก. ที่ 556/2521  เรื่อง  มอบหมายใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย 
ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน  ส่ัง  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  2521  และใหใชคําส่ังนี้แทน 
 
 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  พ.ศ. 2534  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนเลขาธิการ  ส.ป.ก.  ในการลงนาม  ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
 
 อนึ่ง  ในการปฏิบัติราชการแทนดังกลาว  หารผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจ 
ตอไปใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตอไปก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                                    ส่ัง  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2545 

 
  

                                         (ลงชื่อ)  นายไพศาล  กุวลัยรัตน 
                                                                                                   ( นายไพศาล  กุวลัยรัตน ) 
                   เลขาธิการ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ 1014/2545 

เรื่อง  มอบอํานาจใหออกหนังสือยินยอมใหแกเกษตรกรที่ไดรับมอบที่ดิน 
ปลูกสรางอาคารเพื่อเปนที่อยูอาศัยในแปลงที่ดินไดรับมอบในเขตปฏิรูปที่ดิน 

………………………… 
 

 ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วาดวยการใหเกษตรกรและ 
สถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชน 
ในที่ดิน พ.ศ.2535 ขอ 7(5)  ใหเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถ 
ปลูกสรางอาคาร  โรงเรือน เพื่อเปนที่อยูอาศัยในแปลงที่ดินไดสมควร 
 ดังนั้น  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เกี่ยวกับการดําเนินการวินิจฉัยออก 
หนังสือยินยอมใหแกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กอสรางอาคาร  โรงเรือนที่ไมเกิน 
สมควรสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนในแปลงเกษตรกรรมที่ไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชน 
จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรมเพื่อใชเปนเอกสารประกอบในการขออนุญาตกอสราง 
อาคาร  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
  

อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไปก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2545 
 
   (ลงชื่อ)  นายไพศาล  กุวลัยรัตน       
             ( นายไพศาล  กุวลัยรัตน ) 
                     เลขาธิการ  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  374/2547 
เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการ 
         แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด  เพื่อให 
การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัด  สามารถใชอํานาจในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ซึ่งเกี่ยวกับเจาหนาที่สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในราชการบริหารสวนภูมิภาค  โดยใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  เพื่อเปนการ 
กระจายอํานาจ และใหบริหารราชการดําเนินไปดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหนาที่ที่สามารถตรวจสอบได 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5)  
พ.ศ.  2545  ขอ  6  และขอ  7  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546  เลขาธิการ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง  
 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539  ที่เกี่ยวกับเจาหนาที่  สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่อยู 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ตามรายละเอียดปรากฏดังบัญชีแนบทายคําส่ังนี้ 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                                                          ส่ัง  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2547 

 
                                                                        ลงชื่อ  นายอดิศักดิ์   ศรีสรรพกิจ    ผูมอบอํานาจ 

                                            (นายอดิศักดิ์   ศรีสรรพกิจ) 
                                                           เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
บัญชีมอบอํานาจของเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน  แนบทายคําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ที่ 374/2547 

ลงวันที่   6   สิงหาคม  2547 
ลําดับ
ที่ 

เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ 
เจาหนาที่ (ส.ป.ก. จังหวัด) 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

กรณีเจาหนาที่ของ ส.ป.ก. จังหวัด กระทําละเมิดตอ 
กระทําละเมิดตอ ส.ป.ก.   หรือ กรณีเจาหนาที่ที่ไมไดสังกัด 
ส.ป.ก. กระทําละเมิดตอ  ส.ป.ก. ทั้งที่เปนความผิด 
อาญาหรือไมเปนความผิดอาญา  ขอมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกลาวและ 
เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง 
ละเมิดเสร็จแลว  ใหรายงานผลและความเห็นของ 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงพรอมความคิดเห็นของ 
ผูวาราชการจังหวัดไปยัง ส.ป.ก. 
     การปฏิบัติกรณีนี้ใหจังหวัดออกคําส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ใหเสร็จส้ินภายใน  15 วัน  นับแตวันที่เจาหนาที่ผูรับ 
ผิดชอบของจังหวัดไดรับเรื่องและระยะเวลาการสอบ 
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการดังกลาวไมควรเกิน 
 60 วัน 
 
กรณีเจาหนาที่ของ ส.ป.ก. จังหวัดกระทําละเมิดตอ 
หนวยงานของรัฐที่ตนไมไดสังกัดอยู  ทั้งนี้เปน 
ความผิดอาญาหรือไมเปนความผิดอาญา  ขอมอบ 
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 
กรรมการของ ส.ป.ก. จังหวัด  เขารวมเปน 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
และใหมีอํานาจรวมวินิจฉัยส่ังการพรอมเสนอความ 
เห็นทั้งหมดรวมกับหนวยงานอื่นของรัฐที่ไดรับ 
ความเสียหายไปยังกระทรวงการคลังไดโดยตรง  และ 
ใหรายงานผลการดําเนินการให ส.ป.ก. ทราบดวย 
 

ใหมอบอํานาจตอใหแกปฏิรูปที่ดินจังหวัดได 
 ทั้งนี้  เรื่องใดที่จังหวัด  หรือ ส.ป.ก.ไดมีคําส่ัง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิดไวแลว  และยังไมไดทําการสอบขอ 
เท็จจริงหรือเรื่องใดอยูในระหวางการดําเนินการ 
สอบขอเท็จจริงใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 



 
 
2 

ลําดับที่ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่(ส.ป.ก.จังหวัด) 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

   การปฏิบัติในกรณีนี้ใหจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการสังกัด ส.ป.ก.จังหวัด  เขารวมเปนกรรมการ
สอบขอเท็จจริงกับหนวยงานอื่นใหเสร็จส้ินภายใน  
15 วัน  นับแตวันที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของจังหวัด 
ไดรับเรื่องและรายงานให ส.ป.ก.ทราบ 2 ครั้ง  โดยให
รายงานภายใน 10 วัน  เมื่อดําเนินการทั้ง 2 ประการ 
เสร็จส้ินแลวแตกรณีดังนี้ 
     ครั้งที่ 1    เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการเขารวมเปน
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเสร็จส้ิน  และ 
     ครั้งที่ 2  เมื่อมีความเห็นรวมวินิจฉัยส่ังการกับ
หนวยงานอื่นของรัฐที่ไดรับความเสียหาย 
 
 
กรณีเจาหนาที่ของ ส.ป.ก.จังหวัดกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอก  และเจาหนาที่ผูนั้นแจงตอผูบังคับ 
บัญชาวา  ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากในการที่ตน 
ไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่  ขอมอบอํานาจให 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับรายงานแทนเลขาธิการ  
ส.ป.ก. และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณีดังกลาว  เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดเสร็จแลว  ใหรายงานผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการและของจังหวัดไปยัง  
ส.ป.ก. 
      การปฏิบัติในกรณีนี้  เมื่อผูวาราชการจังหวัด 
รับรายงานจากเจาหนาที่ดังกลาวแลว  ใหจังหวัดออก
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ 
ผิดทางละเมิดใหเสร็จส้ินภายใน  15 วัน  นับแตวันที่ 
ผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงายระยะเวลาในการ 
สอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการดังกลาวไมควร 
เกิน 60 วัน 
      

 

 
 



 
 
 
 
 
3 

ลําดับที่ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่(ส.ป.ก.จังหวัด) 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

กรณีเจาหนาที่ของ ส.ป.ก.จังหวัดกระทําละเมิดตอ
บุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกไดยื่นคําขอตอ  
ส.ป.ก.  โดยตรงหรือยื่นผานจังหวัด  ขอมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัด เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  กรณีดังกลาว 
และ  เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเสร็จแลว  ให
รายงานผลและความเห็นของคณะกรรมการและของ
จังหวัดไปยัง ส.ป.ก. 
         การปฏิบัติในกรณีนี้  ใหจังหวัดออกคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ใหเสร็จส้ินภายใน 15 วัน  นับแตวันที่เจาหนาที่ผูรับ 
ผิดชอบของจังหวัดไดรับเรื่อง (กรณียื่นผานจังหวัด) 
หรือจาก ส.ป.ก.และระยะเวลาการสอบขอเท็จจริง 
ของคณะกรรมการดังกลาวไมเกิน 60 วัน 
 
กรณีเจาหนาที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด  ถูกหนวยงานอิสระ 
หรือหนวยงานของรัฐ  เชน  สํานักงานตรวจเงิน 
แผนดินสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ 
ปรามการทุจริตแหงชาติ  หรือสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา  แจงเหตุและพฤติการณแหงการ 
กระทําละเมิด  เพื่อหาตัวผูรับผิดทางละเมิดหรือให
ดําเนินการใดๆขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับ 
ผิดทางละเมิดกรณีดังกลาว  และเมื่อคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเสร็จแลว  ใหรายงาน 
ผลและความเห็นของคณะกรรมการและของจังหวัด 
ไปยัง ส.ป.ก. 
      การปฏิบัติกรณีนี้ใหจังหวัดออกคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ใหเสร็จส้ินภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ผูวาราชการ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ลําดับที่ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่(ส.ป.ก.จังหวัด) 

หลักเกณฑการใชอํานาจ 
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จังหวัดรับทราบการแจงเรื่องจาก ส.ป.ก.  หรือ   
หนวยงานดังกลาว  และระยะเวลาในการสอบขอเท็จ 
จริงของคณะกรรมการดังกลาวไมเกิน 60 วัน 
      ในกรณีที่หนวยงานที่แจงเหตุและพฤติการณ 
ยืนยันไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริง  และผูวาราชการจังหวัดบางสวนหรือ
ทั้งหมด  ส.ป.ก.  อาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจรงความรับผิดทางละเมิดชุดใหมขึ้นมา
ดําเนินการตอไปก็ได 
 
กรณีใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน 
หนังสือฉบับนี้ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ 
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539   และ 
หนังสือส่ังการที่เกี่ยวของตอไป  ซึ่ง ส.ป.ก. อาจจะ 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทน 
เปนกรณีๆไปก็ได 
 
การรายงานผลและความคิดเห็นของคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพรอมความเห็นของ 
ผูวาราชการจังหวัดตาม ขอ1 ขอ 3 ขอ4 และ ขอ 5 
 ไปยัง ส.ป.ก. ใหจังหวัดรายงานภายใน 15 วันนับ 
แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของจังหวัดไดรับรายงานผล 
การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจาก
คณะกรรมการ 

 

 



 
 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ 157 / 2548 

เรื่อง  การมอบอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินคดีปกครอง 
............................... 

  
 เพื่อใหการปฏิรูปราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในสวน 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีปกครอง  มีความเหมาะสม  เกิดความสะดวกรวดเร็ว  และสอดคลองกับ 
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7)  และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  ขอ 6 และขอ 7  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  โดยเลขาธิการสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีที่จังหวัดเปนเหตุแหง 
การฟองคดี  เปนผูมีอํานาจฟองคดีหรือดําเนินคดีปกครองทั้งปวงแทน  โดยผูมอบอํานาจยอมรับ 
ผิดชอบตามที่ผูรับมอบอํานาจจะไดดําเนินการไปตามกฎหมาย  ดังตอไปนี้ 
 1.มีอํานาจดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลปกครองชั้นตนและหรือศาลปกครองสูงสุด 
นับแตการทําคําชี้แจงตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณารับฟองของศาล  การฟองคดี  ยื่นคําใหการแกฟอง 
  ฟองแยง  จัดทําคําใหการเพิ่มเติม  ยื่นคําแถลง  ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานตอศาล  จัดทําคําขอหรือ 
คํารองตอศาลในกระบวนพิจารณายื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองชั้นตน 
และดําเนินการใดๆ ในกระบวนพิจารณาจนเสร็จการ  รวมทั้งใหมีอํานาจที่จะดําเนินกระบวบพิจารณา 
ไปในทางจําหนายสิทธิของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไดดวย  เชน  การยอมรับตามที่ 
คูกรณีอีกฝายหนึ่งเรียกรอง  การถอนฟอง  การประนีประนอมยอมความ  การสละสิทธิหรือใชสิทธิ 
ในการอุทธรณ  หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม  และการบังคับคดี  รวมถึงใหมีอํานาจในการแตงตั้ง 
พนักงานอัยการเปนทนายความ  หรือมอบอํานาจใหพนักงานอัยการฟองคดีหรือดําเนินคดีปกครอง 
แทนคูกรณีได 
 2.  มีอํานาจตรวจดูหรือคัดสําเนาเอกสารในสํานวนคดี  รวมทั้งมีอํานาจรับเงินใดๆ  จาก 
ศาลปกครองชั้นตนและหรือศาลปกครองสูงสุดหรือจากคูกรณีอีกฝายหนึ่ง  รวมถึงใหมีอํานาจในการ 
ตั้งตัวแทนชวงผูรับมอบฉันทะเพื่อการนี้ไดดวย 

   / โดยใหถือ....... 
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 โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ  คําส่ังหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวของในปจจุบันและ 
ที่จะมีเพิ่มเติม  และรายงานผลใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบทุกระยะ 
ที่มีการดําเนินการใดๆ  ซึ่งไมควรเกิน 30 วัน  นับแตดําเนินการเรื่องนั้นเสร็จส้ินแลวแตกรณี 
อนึ่ง  อํานาจที่มอบขางตน  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน  ก็ใหพึงกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   
  สั่ง  ณ  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2548 
 
                                                                              (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์   ศรีสรรพกิจ 
       ( นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ ) 
                                                                                    เลขาธิการ 
                                                                            สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  767 / 2548 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนใน                                                              

การทําสัญญาการผอนชําระหนี้  ทําสัญญารับสภาพหนี้  การดําเนินคดี  การบังคับคดี 
และการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอนุญาตโตตุลาการ  หรือการประนอมขอพิพาท 

..................................................... 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัด  เพื่อ 
ใหการบริหารราชการแบบูรณาการในจังหวัด  สามารถใชอํานาจตามกฏหมายไดครบถวนตามความ 
เหมาะสม  เกิดความรวดเร็ว  บริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38 (7)  และมาตรา39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  ขอ 6 และขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ในการทําสัญญาการผอนชําระหนี้  ทําสัญญารับสภาพหนี้ 
การดําเนินคดี  การบังคับคดีและการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ  หรือการประนอม 
ขอพิพาท  ในเรื่องตางๆของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  ในกรณีที่จังหวัดเปนเหตุแหงการฟองคดี  ไดดังตอไปนี้ 
 1.  ลงนามในสัญญาการผอนชําระหนี้  หรือสัญญารับสภาพหนี้ที่ลูกหนี้ของสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ทํากับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 2.  การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการหรือการประนอมขอพิพาท 
ดําเนินคดีแพง  และคดีลมละลาย  ในนามของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 3.  ดําเนินการบังคับคดีในคดีตามขอ 2. 
 4.  รองทุกขหรือถอนคํารองทุกขในคดีอาญา  ซึ่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรมเปนผูเสียหาย 
 ทั้งนี้ โดยใหผูรับมอบอํานาจกระทําการใดๆจนเสร็จการเกี่ยวกับเรื่องที่ได 
รับมอบอํานาจดังกลาวขางตนได  เชน 
 ก.  การลงนามในใบแตงทนายความ  หรือการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคน 
เพื่อที่จะดําเนินคดีแพง  คดีลมละลาย  คดีอาญา  ตามกระบวนพิจารณาความในศาล  หรือตามกฎหมาย 
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วาดวยอนุญาโตตุลาการ  หรือแกตางในกรณีที่บุคคลอื่นฟองสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
เปนจําเลย 
 ข.  ดําเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจําหนายสิทธิของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  หรือมอบอํานาจใหทนายความที่ไดรับแตงตั้งตามขอ ก.  มีอํานาจดําเนินกระบวน 
พิจารณาใดไปในทางจําหนายสิทธิของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เชน  การยอมรับตามที่ 
คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง  การถอนฟอง  การประนีประนอมยอมความ  การสละสิทธิ  หรือการใชสิทธิ 
ในการอุทธรณ  หรือฎีกา  หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม 
 ค. ยื่นคํารองหรือคําแถลงหรือมอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปยื่นคํารอง  หรือ 
คําแถลงเกี่ยวกับเรื่องตางๆในคดีตอศาล 
 ง.  มอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปแจงความรองทุกขหรือถอนคํารองทุกขในคดีอาญา 
 จ.  ลงนามในใบมอบฉันทะหรือหนังสือมอบอํานาจ  เพื่อใหบุคลไดรับเงิน  ทรัพยสิน 
หรือเอกสารจากศาล  หรือจากกรมบังคับคดี  จากการยึดทรัพย  การขออายัดทรัพย  การรองขัดทรัพย  
 การขอเฉลี่ยทรัพย  หรือเพื่อใหบุคคลใดดําเนินการใดๆ  อันจําเปนในการดําเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยอนุญาโตตุลาการ  หรือการประนอมขอพิพาท  ดําเนินคดีแพง  และคดีลมละลาย  และการบังคับคดี 
แพงและคดีลมละลาย 
 อํานาจที่มอบตามขางตน  ถามีปญหาระดับนโยบายหรือเปนไปในทางจําหนายสิทธิให 
หารือรับนโยบายจากเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกอน  และรายงานผลใหสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบทุกระยะที่มีการดําเนินการใดๆ  ซึ่งไมควรเกิน  15  วันนับแต 
ดําเนินการเรื่องนั้นเสร็จส้ินแลวแตกรณี  อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจให 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 
 
             (ลงชื่อ)  นายอนันต  ภูสิทธิกุล  
              ( นายอนันต  ภูสิทธิกุล ) 
                      เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ 63/2549 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ 
................................... 

 เพื่อใหการบริหารพนักงานราชการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเปนไป 
ดวยความคลองตัว  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3/1  มาตรา  38(7)  และมาตรา 39  แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  และแกไขเพิ่มเติม  ระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.2545  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการสั่งการ  การอนุมัติ  การอนุญาต 
เกี่ยวกับพนักงานราชการในเรื่องคาตอบแทน  สิทธิประโยชนและเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 ดังตอไปนี้ 
 1.  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการภายหลังจาก 
ที่ไดรับแจงจํานวนอัตรากําลังพนักงานราชการที่ใหจัดจางจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ- 
เกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  แลว  การมอบอํานาจดังกลาวรวมถึงการลงนามในสัญญาจาง 
 2.  การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ 
 3.  อนุญาตการลาออกของพนักงานราชการ 
 4.  อนุมัติการเบิกจายเงินทุกประเภทของพนักงานราชการ  ตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศของคณะ 
กรรมการบริหารราชการ  ประกาศหรือคําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รวมทั้ง 
ระเบียบ  หนังสือเวียน  และหลักเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของกับพนักงานราชการ 
 5.  อนุญาตใหพนักงานราชการลาไดทุกประเภทตามระเบียบสํานักนายก- 
รัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547  ขอ 15(1)  และตามที่คณะกรรมการบริหาร 
พนักงานราชการกําหนด 
 6.  อนุมัติคาตอบแทนระหวางลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
พนักงานราชการ พ.ศ.2547  ขอ  15(2)  และตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
กําหนด 

/7 อนุมัติให....... 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 7.  อนุมัติใหพนักงานราชการอยูปฏิบัติงานนอกเวลางาน  และอนุมัติการ 
เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
พนักงานราชการ  พ.ศ.2547  ขอ 15(3)  โดยนําระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2536  มาใชโดยอนุโลม  หรือตามที่คณะ 
กรรมการบริหารราชการกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
 8.  อนุมัติการจายเงินยืม  เงินทดรองราชการและเงินงบประมาณ  เพื่อเปน 
คาใชจายในการเดนิทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 
ขอ 15(4)  โดยนําพระรากฤษฎีการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.2526  และที่แกไข 
เพิ่มเติมมาใชโดยอนุโลม  หรือตามที่คณะกรรมการบริหารราชการกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
 9.  ใหมีอํานาจดําเนินการกรณีตางๆ  ในสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาและ 
การออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาตอบแทน  คาตอบแทนพิเศษ  เงินชวยคาครองชีพพิเศษ  การเลิกจาง   
การตอสัญญาจาง  ทั้งนี้ภายใตกรอบวงเงินและโควตาที่ไดรับจัดสรรจาก  ส.ป.ก. 
 10.อนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงาน 
ราชการในเรื่องอื่นๆ  ไดทุกประเภทตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
พนักงานราชการกําหนด  หรือตามประกาศหรือคําส่ัง  ส.ป.ก.  รวมทั้งระเบียบ  หนังสือเวียนและหลักเกณฑ 
อื่นๆที่เกี่ยวของกับพนักงานราชการ 
 11.  ใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  และเปน 
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงาน 
 12.  การมอบอํานาจนี้  ยกเวนในเรื่องที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือ 
คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น   หรือหามเรื่องการมอบ 
อํานาจไว  หรือกําหนดใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ 
 กรณีที่ผูรับมอบอํานาจไดดําเนินการตามขอ 1 และขอ 9 แลวใหแจง 
ผูมอบอํานาจทราบภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ก็ใหกระทําได 
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                             
   ส่ัง  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.2549 
 
   (ลงชื่อ)  นายอนันต  ภูสิทธิกุล        
             ( นายอนันต  ภูสิทธิกุล ) 
                                                               เลขาธิการ 
                                        สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ 260 / 2549 

เรื่อง  มอบอํานาจในการออกคําส่ัง 
…………………………… 

  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2548  ขอ 9  ไดกําหนดใหสวนราชการออกคําส่ังการ 
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินการออกคําส่ังการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาวเปนไปดวยความคลองตัว  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม 
นัยมาตรา  32 , 38(7) และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  
พ.ศ.2546  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสํานักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ( ส.ป.ก. )  ในการออกคําส่ังการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ 
และลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2548 
 ใหผูรับมอบอํานาจรายงานการออกคําส่ังให  ส.ป.ก.  ทราบภายในสิบหาวัน 
ถัดจากวันมีคําส่ัง 
 กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2549  เปนตนไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2549 
 
    (ลงชื่อ)   นายฉันทลักษณ  บุศยอังกูร   
                (นายฉันทลักษณ  บุศยอังกูร) 
                                                                                              รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทน 

                                                      เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ 409 / 2549 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

.............................. 
 
 ตามที่กรมบัญชีกลางไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง  ไดมีหนังสือที่  กค. 
 0409.7/7571  ลงวันที่  10  มีนาคม  2548  อนุมัติเปนหลักการใหเบิกคาจัดทําของที่ระลึกในการจัดงาน 
ตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  โดยใหอยูใน 
ดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณที่จะพิจารณาใหเบิกจายไดตามความจําเปน 
เหมาะสม  และประหยัด   เพื่อประโยชนของทางราชการ  นั้น 
 เพื่อใหการเบิกคาใชจายในการจัดทําของที่ระลึกในการจัดงานตางๆ  ที่อยูในความรับผิด 
ชอบของ ส.ป.ก.  ในสวนภูมิภาค  เปนไปดวยความคลองตัว  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา38 (7)และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทนในการใชดุลยพินิจพิจารณาใหเบิกจายคาจัดทําของที่ระลึกในการจัดงานตางๆที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. จังหวัดไดตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด  เพื่อประโยชนของทาง                
ราชการ 
 
 กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
ตอไป  ก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
        ส่ัง  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ.2549 
 
   (ลงชื่อ)  นายชวลิต  ชูขจร      
             ( นายชวลิต  ชูขจร ) 
                         รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทนธิการ 
                        สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่  571/2546 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
……………………………………. 

 เพื่อใหการบริหารงาน  ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ซึ่งเปนหนวยงานราชการบริหาร 
สวนกลาง  และมีสํานักงานอยูในจังหวัดตาง ๆ ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัด 
ขอนแกน  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดสุราษฏรธานี  และจังหวัดสงขลา    เปนไปดวย 
ความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
บริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดินพ.ศ.  2534  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ในฐานะหัวหนาสวนราชการของสํานักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ส่ังและปฏิบัติราชการแทนในสํานักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตรเขตดังตอไปนี้ 

 1.  การบริหารงานบุคคล 
 1.1  การแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการในสังกัด  ซึ่งมิใช หัวหนาสวนราชการ  ใหผูวาราชการจังหวัด 
เสนอความเห็นตอเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการแตงตั้ง (ยาย)  หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามมาตรา  57  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.   2535 
 1.2  การดําเนินการทางวินัยขาราชการ 

                          (1)  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการ
ระดับ  8  ลงมา  ตามมาตรา  102  แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  และนําเรื่อง 
เสนอ  อ.ก.พ. กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณาตามมาตรา 104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 

                           (2 ) การส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการระดับ 8  
ลงมา  ตามมาตรา  107  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 
                           (3) การสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือส่ังการใหมีการสอบสวนทางวินัย 
อยางไมรายแรงขาราชการทุกระดับตามมาตรา  102  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535 
                                                      (4)  การส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงแกขาราชการพลเรือนทุกระดับตามมาตรา 
103  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535 

                           (5) การสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการระดับ  8 ลงมา ตามมติ อ.ก.พ. กรม   
  หรือ  กระทรวง ตามมาตรา  104  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2535  

   
 

1.3 การดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
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                              1.3   การดําเนินการทางวินัยลูกจางประจํา 
   (1)   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  2537  ขอ 50 และขอ  54 
      (2)   ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.  2537  ขอ  55 
      (3)   ส่ังลงโทษลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  

พ.ศ.  2537  ขอ  52  และขอ  53 
                2.  การบริหารงานงบประมาณ 

                    มอบอํานาจการบริหารงบประมาณที่ใชดําเนินการในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2525  (และแกไขเพิ่มเติม)  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การบริหารงานงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

                                3.   การบริหารงานพัสดุ 
                                      ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุภายในวงเงินที่เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ในฐานะหัวหนาสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอํานาจ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  ส่ัง  ณ  วันที่  23  ธันวาคม  พ.ศ.  2546 
 
                                                                                    

                                                              (ลงชื่อ)   นายสุทธิพร  จีระพันธุ                                                  
                              (นายสุทธิพร  จีระพันธุ) 

                                                                              เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่  99/2549 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
................................... 

           ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดมีคําส่ังที่  571/2546  เรื่องมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2546 นั้น 
           ดวยสํานักงบประมาณไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 2548 และมีผลใชบังคับ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2548  เพื่อใหการบริหารงานดานงบประมาณของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  1-9 
เปนไปดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีใหผูวาราชการจังหวัด 
บริหารงานแบบบูรณาการ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอยกเลิกขอความในขอ 2  ของคําส่ังที่  571/2546 
และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
           “2. การบริหารงบประมาณ 
           มอบอํานาจการบริหารงบประมาณที่ใชดําเนินการในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  ตาม 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบ 
ประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.2546” 
            
  ทั้งนี้  ตั้งแต  วันที่  1  ตุลาคม  2548 
 
                                                                              สั่ง  ณ  วันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2549 
 
 
             (ลงชื่อ)   นางอัญชลี  อุไรกุล 

                                                              (นางอัญชลี  อุไรกุล) 
                                                              เลขาธิการเศรษฐกิจการเกษตร 

 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  305 /2547 

เรื่อง   มอบอํานาจการดําเนินการเกี่ยวกับการยานพาหนะ 
.......................................................... 

    ตามที่  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก)  ไดมีคําส่ังที่ 
   435/2533  ส่ัง ณ  วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.  2533  ไดมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนรถยนต  และจักรยานยนตที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
จังหวัด  เปนผูดําเนินการจัดซื้อแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  นั้น   
  เพื่อใหการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว 
 และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546 
  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2535  และแกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546 จึงยกเลิกคําส่ังที่ 435/2533  ส่ัง  ณ วันที่  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2533 
และมอบอํานาจ  ดังนี้ 
  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  ส.ป.ก.  ในการ 
ขอจดทะเบียน  การตอทะเบียน  การแจงยาย  การแจงโอน  การแจงยกเลิกการใชรถ  การขอ 
คัดใบคูมือจดทะเบียน  การขอจัดทําแผนปายทะเบียน  การขอเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะ     
การลงชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในฐานะเจาของยานพาหนะและขนสง  และการมีหนังสือมอบอํานาจ 
ใหผูขายหรือผูรับโอนเปนผูดําเนินการในนามสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รวมทั้งการ 
จัดทําหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนสงของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
   
  อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
   
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                                                                              
     ส่ัง  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.  2547 

 
                                              (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                                            

     (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 
                                                             เลขาธิการ 

                                                                สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  62/2547 

เรื่อง   การมอบอํานาจการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด 
......................................................... 

 ตามที่  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)   ไดมีคําส่ังที่  89/2546 
 ส่ัง ณ  วันที่  31  มกราคม  พ.ศ.  2546  มอบอํานาจในการปรับเปลี่ยนงบประมาณใหกับผูวา- 
ราชการจังหวัดแลวนั้น 
 เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเปนไป 
ดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  สอดคลองกับการปรับปรุงระบบและ 
วิธีการจัดงบประมาณแบบมุงเนนงานตามยุทธศาสตร   และระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  ขอ  5  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ   
พ.ศ.  2546  ขอ  28  แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2546  ขอ 5 แหงระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  2546  เลขาธิการ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  เพื่อบริหาร 
งบประมาณสวนจังหวัดตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภายใตแผนการใชจายเงินงบประมาณ   
 และแผนงานปฏิบัติงานของแตละจังหวัด  ดังตอไปนี้ 
 1.   มีอํานาจจัดสรรงบประมาณการใชรายจาย ตามขอ  18  และการปรับเปล่ียน 
งบประมาณตามขอ  23,  ขอ  24,  ขอ  25  และขอ  26 
 2.   เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรรตามระเบียบงาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2546  แลว  ใหรายงานสํานัก- 
งบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบโดยเร็ว  แตอยางชา 
ตองไมเกินสิบหาวัน  นับแตวันที่โอนและ หรือเปล่ียนแปลงรายการ  และสําเนาแจงใหสํานักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบดวย 
 บรรดาคําส่ัง  หรือหนังสือมอบอํานาจอื่นใดที่ขัดแยงกับคําส่ังใหใชคําส่ังนี้แทน 
   
    ส่ัง  ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 

 
                                                                         (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                              

   (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 
                                                                                           เลขาธิการ 

                                                                                             สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  47/2547 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535 

........................................................................ 
 ตามที่พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535  ไดกําหนด 
มาตรการในการกํากับดูแล  สงเสริม  และชวยเหลือเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหการ 
อนุรักษพลังงานตามพระราชบัญญัติดังกลาวสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  จึงไดกําหนด 
ประเภทของผูที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอาคารที่มีปริมาณการใชพลังงานตามที่กําหนดให 
เปนอาคารควบคุม  โดยเจาของอาคารควบคุมตองดําเนินการอนุรักษพลังงาน  ซึ่งอํานาจการ 
ดําเนินการของสวนราชการในฐานะเจาของอาคารควบคุมเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ 
 
 ดังนั้น  เพื่อใหกิจกรรมตาง ๆ ที่อาคารควบคุมไดดําเนนิการไปแลว  และที่จะ 
ดําเนินการตอไปมีความครบถวน  ถูกตอง  สมบูรณตามกฎหมายและเกิดความคลองตัวในการ 
ดําเนินการอนุรักษพลังงาน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32  และ  38(7)  แหงพระราช- 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  แลละแกไขเพิ่มเติม  ประกอบกับระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2546  ขอ 5  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนผูรับผิดชอบและ 
มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535  ในฐานะเจาของ 
อาคารศูนยศิลปาชีพบางไทร   แทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดังตอไปนี้ 
 1.   จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการอนุรักษพลังงานอยางนอย  1  คน  ประจําอาคาร 
ควบคุมแตละแหง และตองแจงชื่อใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานทราบภายใน 
  180 วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุมมีผลใชบังคับ  (มาตรา  11(1).   
มาตรา  12  ประกอบมาตรา  22 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.  สงขอมูล......... 
 

 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  635/2546 
เรื่อง   มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในการจัดทําและลงนามในหนังสือ 
         บันทึกขอตกลงตามโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดบุรีรัมย 
................................................................ 

 ตามมติคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองงทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2546  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 อนุมัติใหใชเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ใหเกษตรกรกูยืมเพื่อดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย 
 เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย 
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  และบังเกิดผลดีตอเกษตรกร  รวมทั้งรักษาผลประโยชนของ 
ทางราชการ 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 38(7) และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และแกไขเพิ่มเติม  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยปฏิบัติราชการ 
แทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดังนี้ 
 ขอ 1 จัดทําและลงนามในหนังสือบันทึกขอตกลงตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนม 
ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย  ดังนี้ 
                                    (1) บันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับสหกรณโคนม  
โนนสุวรรณ  จํากัด  โดยจัดทําขึ้นเปนสามฉบับแลวสงมอบใหแกสหกรณโคนม โนนสุวรรณ จํากัด  ฉบับหนึ่ง 
เก็บไวที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย  ฉบับหนึ่ง  และจัดสงสําเนาดังกลาวใหสํานักบริหารกองทุน 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ฉบับ 
                                    (2) บันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับเกษตรกรและ 
สหกรณโคนม โนนสุวรรณ จํากัด  โดยจัดทําขึ้นเปนส่ีฉบับแลวสงมอบใหแกผูกูยืม  ฉบับหนึ่ง  สหกรณโคนม 
 โนนสุวรรณ จํากัด ฉบับหนึ่ง เก็บไวที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย  ฉบับหนึ่ง  และจัดสงสําเนา 
ดังกลาวใหสํานักบริหารกองทัน  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ฉบับ 
 ขอ 2 ควบคุม  แนะนํา ประสานงาน  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการฯ 
 ขอ 3 รายงานผลการดําเนินงาน  ปญหา  และอุปสรรค  ตามหนังสือบันทึกขอตกลงตาม 
โครงการฯเปนระยะตลอดระยะเวลาโครงการ 
   
  
 

/อนึ่ง.......... 



2 
 

 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
บุรีรัมย ปฏิบัติราชการแทนตอไป  ใหกระทําได 
   
  ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                                                                           ส่ัง  ณ  วันที่   17   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2546 

 
                                                                       

                                                          (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                                      
                 (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 

                                                                       เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่   227/2547 
เรื่อง    มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในการจัดทําและลงนามใน 
บันทึกขอตกลงตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

จังหวัดเลย 
.............................................................. 

 
 ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2545  เมื่อวันที่  30  
 กันยายน  2545  อนุมัติใหใชเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใหเกษตรกรกูยืมเพื่อดําเนินงาน 
ตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
 เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเล้ียงโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย 
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว  และบังเกิดผลดีตอเกษตรกร รวมทั้งรักษาผลประโยชนของ 
ทางราชการ 
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 38(7) และมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเลยปฏิบัติราชการ 
แทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดังนี้ 
 ขอ 1  จัดทําและลงนามในบันทึกขอตกลงตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในเขต 
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  ดังนี้ 
 (1)  บันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับสหกรณการ 
เกษตรวังสะพุง  จํากัด  โดยจัดทําขึ้นเปนสามฉบับแลวสงมอบใหแกสหกรณการเกษตรวังสะพุง จํากัด  
ฉบับหนึ่ง  เก็บไวที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยฉบับหนึ่ง  และจัดสงสําเนาดังกลาวใหสํานักบริหาร 
กองทุนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ฉบับ 
  
 
 
 

/(2) บันทึกขอตกลง.. 
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 (2)  บันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับเกษตรกรและ 
สหกรณการเกษตรวังสะพุง จํากัด  โดยจัดทําขึ้นเปนส่ีฉบับแลวสงมอบใหแกผูกูยืมฉบับหนึ่ง  สหกรณ 
การเกษตรวังสะพุง  จํากัด ฉบับหนึ่ง  เก็บไวที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยฉบับหนึ่ง  และจัดสง 
สําเนาดังกลาวใหสํานักบริหารกองทุน  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 ฉบับ 
 ขอ 2  ควบคุม  แนะนํา  ประสานงาน  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการฯ 
 ขอ 3 รายงานผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  ตามหนังสือบันทึกขอตกลงโครงการฯ 
เปนระยะตลอดระยะเวลาโครงการ 
 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัดเลยเห็นสมควรจะมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย  ปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  

                                                           ส่ัง  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2547 
 
        

                                            (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                            
                                                         (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 

                                                          เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 
 

             
 
 



 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่  538/2546 
เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการ 

เพื่อการพัฒนาใชเงินเหลือจายจากงบประมาณ 
.............................................. 

 
  ตามที่  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  ไดมีคําส่ัง 
 ที่  351/2545ลงวันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2545  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการ 
จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารงบประมาณของ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่อยูในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการไปแลว นั้น 
 เนื่องจากคําส่ังดังกลาวมอบอํานาจใหใชเงินประจํางวดเหลือจายตามหลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถายโอน/กิจกรรมบริการสาธารณะใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2545 
 ฉะนั้น  เพื่อใหการใชเงินประจํางวดเหลือจายประจําปงบประมาณ  2546  ของ 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่อยูในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเกิดความคลองตัว   
ส.ป.ก.  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการ 
พัฒนาใชเงินประจํางวดเหลือจายจากงบประมาณประจําป  พ.ศ. 2546  ภายในระเบียบวาดวยการ 
บริหารงบประมาณ  พ.ศ.   2545 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

             ส่ัง  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546 
 
                      

                                     (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                                 
                                                               (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 

                                                                            เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่  385/2546 

เรื่อง    มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน 
............................................... 

 
 ตามท่ี  สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ก.ป.)  ไดดําเนินการจัดสง 
เจาหนาที่มาดําเนินการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายหลักและสายซอยในเขตปฏิรูปที่ดิน- 
เพื่อเกษตรกรรม  ซึ่งเปนงานที่  ส.ป.ก.  ดําเนินการเอง  ตามขอ  15  แหงระเบียบสํานักนายก- 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม นั้น 
 เพื่อใหการตรวจการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปดวยความโปรงใส  รวดเร็ว  
 มีประสิทธิภาพและปองกันกรณีการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ  9   
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัด  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงและซอมแซมถนนลูกรัง 
ตามแผนงานสงเสริมการผลิตการเกษตร  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลงสูทองถิ่น 
 อนึ่ง  หากผูวาราชการจังหวัด  เห็นสมควรมอบอํานาจใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดปฏิบัติ 
ราชการแทนตอไป  ก็ใหกระทําได 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตน 
 
   ส่ัง  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546 

 
 

                                                  (ลงชื่อ)  นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ                                                      
                                                               (นายอดิศักดิ์  ศรีสรรพกิจ) 

                                          เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                                                              รักษาราชการแทนเลขาธิการ 

                                                            สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่  157/2549 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
................................................ 

 
 ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดมีคําส่ังที่  571/2546  เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการ 
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2546  นั้น 
 สํานักงบประมาณไดปรับปรุงการบริหารงานงบประมาณของจังหวัดเพื่อแกไขปญหาของ 
ประชาชนในเชิงมิติพื้นที่ระดับภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดกําหนดระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  2549  มีบังคับใชตั้งแต 
วันที่  28  มีนาคม  2549  เพื่อใหการบริหารงานดานงบประมาณของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-9 

       เปนไปดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีใหผูวาราชการจังหวัด 
บริหารงานแบบบูรณาการ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  จึงขอยกเลิกขอความในขอ 2   ของคําส่ังที่ 
 99/2549  ลงวันที่  3  เมษายน  2549  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
 “2.  การบริหารงานงบประมาณ 
 มอบอํานาจการบริหารงบประมาณที่ใชดําเนินการในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2548  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  2549” 
  

                                 ทั้งนี้  ต้ังแต  วันที่  28  มีนาคม  2549 
 

        ส่ัง  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2549 
 
                              

                                                                        (ลงชื่อ)  นางอัญชลี  อุไรกุล                                         
                                                                                      (นางอัญชลี  อุไรกุล) 

                                                                                      เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 



(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่  84 /2547 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม 
........................................ 

 
 ตามคําส่ังสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ที่  571/2546  ลงวันที่  23 ธันวาคม  2546  ไดมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการบริหารงานบุคคล  และเรื่องอื่น ๆ ไปแลว นั้น 
 เพื่อใหการบริการงานแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  39   
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  จึงขอเพิ่มเติมในคําส่ัง 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ที่  571 /2546  ลงวันที่  23 ธันวาคม  2546  ขอ 4  ไวดังตอนี้ 
 4.   หากผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะมอบอํานาจตอ  ใหแก  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการ 
เกษตรเขตในฐานะหัวหนาสวนราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนตอไปก็ไมขัดของถือวา 
ไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  แลว 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต  วันที่  23  ธันวาคม  2546 

 
                               ส่ัง  ณ วันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2547 

 
 

           (ลงชื่อ) นายสุทธิพร  จีระพันธุ                                                              
                (นายสุทธิพร  จีระพันธุ) 

                                                     เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
 


