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คําส่ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่  58/2546 
เรื่อง การมอบอํานาจการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

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

 เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เปนไปดวยความ 
รวดเร็ว  เกิดความคลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอํานาจตามความใน  ขอ  9 แหงระเบียสํานัก  
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 มีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ขอ 1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอาํนาจในการดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไวใน       
หมวด  2  ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ  พ .ศ .2535 และที่แก ไขเพิ่ม เติม  ยกเวน  
การแลกเปลี่ยน และการลงโทษผูทิ้งงาน ดังนี้ 

(1) อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของ     
 ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1-16 ตามที่กําหนดไวในขอ 4 

  (2)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน   
   100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) 
  (3)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท  
   (หาสิบลานบาทถวน) 
  (4)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่ มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 
       หนวยงานสวนกลาง 

(5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอย-                     
ลานบาทถวน) 

  (6)  ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000,000 บาท   
   (หนึ่งรอยลานบาทถวน) 
  (7)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดหา 
 

 
          

 
ขอ  2. … 

 
 
 

เอกสารแนบ ง.๑  



  

 
 

 ขอ  2  มอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีอํานาจในการ       
ดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด  2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ .ศ .2535 และ                    
ที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

  (1)   อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของ 
          หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 
  (2)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
         50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 
  (3)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 25,000,000 บาท  
                (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
  (4)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 
               หนวยงานสวนกลาง 
  (5)  ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 
  (6)  ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
                (สิบลานบาทถวน) 
  (7)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 
 ขอ 3  มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร สํานักแกไขปญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                    
ระหวางประเทศ สํานักตรวจและประเมินผล และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจในการดําเนินการที่                       
เกี่ยวกับการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ                        
ที่แกไขเพิ่มเติม  ยกเวนการแลกเปลี่ยน การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ 
ดังนี้ 

  (1)  อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน   
          5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
  (2)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ  ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
         5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
  (3)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  5,000,000 บาท   
          (หาลานบาทถวน) 
 
 

                            
(4)…    
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 (4)  ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ภายในวงเงินไมเกิน  5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 

  (5)  ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท  
        (หาลานบาทถวน) 

 (6)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 
 การสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอาํนาจที่มอบไว ใหรายงานตอรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 4  มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1-16 มีอํานาจในการดําเนินการ                     
ที่เกี่ยวกับการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้  ภายในวงเงินที่ไดรับมอบ                    
อํานาจ   ดังนี้ 

 (1)  อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน  
        5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
  (2)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน   
          5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
 (3)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท  
         (หาลานบาทถวน) 
 (4)  ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)  
 (5)  ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  5,000,000 บาท  
        (หาลานบาทถวน) 
  (6)  ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 การสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัด                   
แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 5 มอบอํานาจใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9 ชช. หรือนักวิชาการสิ่งแวดลอม 9                    
ซึ่งทําหนาที่ผูอํานวยการสํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีอํานาจในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการ 
จัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข                      
เพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ ดังนี้ 
 

(1) … 
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 (1)  อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไมเกิน  
          5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
 (2)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
         5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
 (3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท   
       (หาลานบาทถวน) 
 (4) ส่ังจางปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท  (หาลานบาทถวน) 
 (5) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท  
       (หาลานบาทถวน) 
 (6) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 
 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหรายงานตอรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 6  ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 1 ขอ 2 ขอ  3 ขอ  4 และขอ 5 มีอํานาจในการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ . 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับ      
มอบอํานาจ ดังนี้ 

 (1)  ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
 (2)  แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
        (3)  ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
        (4)  อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
        (5)  แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
        (6)  อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

    ขอ 7  ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มีอํานาจในการดําเนินการดังนี้ 
             (1)  ควบคุมพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน   รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใช 

ปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หนวยงาน  ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535                         
และที่แกไขเพิ่มเติมหมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม และกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

             
 

(2).... 
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         (2) จําหนายพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใช 
ปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 และที่แกไขเพิ่มเติมหมวด 3 สวนที่ 3 การจําหนายและแจงการจําหนายใหสํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบ เพื่อจําหนายออกจากทะเบียน ทั้งนี้ ครุภัณฑที่จําหนายตอง 
ระบุประเภท รายการ และหมายเลขประจําครุภัณฑ 

         (3) การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ใหจัดประเภทครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

                         (4) ทุกครั้งที่ไดรับมอบครุภัณฑใหม ใหสงขอมูลพัสดุตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ 
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อกําหนดหมายเลขประจําครุภัณฑ 

        (5) สงสําเนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 2 ชุด ใหสํานักงานปลัด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อทราบ 
 ขอ 8 บรรดาคําส่ังหรือหนังสือส่ังการอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวในคําส่ังนี้ หรือซึ่ง                        
ขัดแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2546 
 

        (ลงชื่อ) นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
                                                         (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 

        ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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                                                                       (ครุฑ)    
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ที่  52/2546 

เรื่อง การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
------------------------------- 

 
 
 เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม                  
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และตอเนื่องสอดคลองกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0527.6/ว 31  
ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงมอบอํานาจใหปฏิบัติ 
ราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือดําเนินการอื่นในเรื่องการจางลูกจางชั่วคราว  
โดยใหกระทําไดภายในวงเงินงบประมาณรายจายหรือเงินอื่นที่ไดรับ ดังนี้ 

1. ใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภาคที่ 1-16 อนุมัติการสั่งจาง เลิกจาง หรือใหลาออก ลูกจางชั่วคราวรายเดือน  
และรายวันตามหลักเกณฑและระเบียบของทางราชการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของที่กําหนดไว 

2. ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่ผูอํานวยการสํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
อนุมัติการสั่งจาง เลิกจาง หรือใหลาออก ลูกจางชั่วคราวรายวันที่เบิกเงินจากสํานักบริหารกลาง  
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในกรณีที่มีการจางใหปฏิบัติงานในทองที่ 
ตางจังหวัด ตามหลักเกณฑและระเบียบของทางราชการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของที่กําหนดไว 
 ทั้งนี้ แตแตวันที่ 1 เมษายน 2546  เปนตนไป 

     ส่ัง ณ  วันที่  9   เมษายน  พ.ศ.  2546 

                (ลงชื่อ)  นายปลอดประสพ  สุรัสวดี 
                (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) 

                 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 

    

เอกสารแนบ  บ.๑ 

 



  

(ครุฑ) 
 

                               คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ที่  209/2547 

เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
--------------------------------------- 

                 ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การมอบอํานาจดานการ                      
บริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการบริหางานแบบ        
บูรณาการ  ไดอยางมีประสิทธภิาพรวดเรว็  คลองตัว  สามารถกํากับดูแล บังคับบัญชาขาราชการในจังหวัด  
ไดอยางมีเอกภาพ 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ            
แผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545    
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวน
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการในเรื่องการบริหารงานบุคคล ดังตอไปนี้ 
 1. อํานาจในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ซึ่งเปนการยายขาราชการระดับ 8 ลงมา ที่ไมใช                
หัวหนาสวนราชการ 
 2. อํานาจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ ตั้งแตระดับ 8 ลงมา และการเลื่อนขั้นคาจาง               
ลูกจางประจํา 
 3. อํานาจในการดําเนินการทางวินัยขาราชการและลูกจางประจําเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ         
สอบสวนพิจารณาดําเนินการทางวินัย การสั่งลงโทษขาราชการตามมติ อ.ก.พ. กรมฯ และ อ.ก.พ. กระทรวงฯ                            
และการสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน 

 4. อํานาจในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 การดําเนินการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลดังกลาวใหเปนไปตามหนังสือสํานักงาน       
ก.พ. ที่ นร 1009.5/1034 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4      
พฤศจิกายน 2546 ที่แนบมาพรอมนี้ 

 บรรดาคําส่ังอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหยกเลิกเสียทั้งส้ิน โดยใหใชคําส่ังนี้แทน 

                         ส่ัง ณ วันที่   23   กรกฎาคม  พ.ศ. 2547 
 

(ลงชื่อ) นายชาตรี  ชวยประสิทธิ์ 
           (นายชาตรี  ชวยประสิทธิ์ )                                           

                                                                                                         รองปลัดกระทรวง  รักษาราชการแทน 
                                                                                                  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                              

 

เอกสารแนบ  บ.๒ 





  

                                บัญชีการมอบอํานาจดานการบรหิารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
(เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1034 ลงวันที่ 10 กันยายน 2546 และ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 91 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546) 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
  พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
  แผนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 (5) 

1.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 - ปลัดกระทรวงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง (ยาย) 
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ลงมาภายในจังหวัด ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด ตามมาตรา 52 (3) และ 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2535 และการดําเนินการดังกลาว  
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด 
 - สําหรับหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปลัดกระทรวง 
ใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด หากผูวาราชการจังหวัดเสนอ 
ความเห็นตอปลัดกระทรวงใหยายหรือไมยายหัวหนาสวนราชการ 
ประจําจังหวัด 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1) 



  

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

    -  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค ระดับ 9  
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนขาราชการ 
 
 2.1.2 สวนขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางซึ่ง                   
ปฏิบัติงานในภูมิภาคนั้น ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอความเห็นเพื่อ                                  
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการตนสังกัดได 
  

 2.2 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  
พ.ศ.2544 

 - ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําในจังหวัดตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา พ.ศ.2544  
โดยใหนําจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาคในจังหวัด 
 ณ วันที่ 1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณโควตาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  
และใหสวนราชการตนสังกัดตัดยอดจํานวนลูกจางประจําในราชการบริหาร 
สวนภูมิภาค ออกจากฐานการคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจางของตน  
และพิจารณาออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหกับลูกจางประจําตามผลการพิจารณา 
เลื่อนขั้นคาจางของผูวาราชการจังหวัด 
 

 
 
  

(3) 



  

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

 3.2 การดําเนนิการทางวนิัยลูกจางประจํา  3.2.1 การลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนมาก ที่ กค 0527.6/ว 5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 วาดวยอํานาจการ 
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดคาจาง ลดขั้นคาจาง ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด 
 ซึ่งเปนผูบังคับบัญชามีอํานาจลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงกับลูกจางประจํา 
 
3.2.2 การลงโทษทางวินัยอยางรายแรงสําหรับลูกจางในสังกัดราชการ 
สวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดและราชการบริหารสวนภูมิภาค ควรที่ 
หัวหนาสวนราชการ ตามขอ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 จะมอบอํานาจในการสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษ 
ลูกจางประจํา ใหผูวาราชการจังหวัด และเมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว 
ใหรายงานผลการดําเนินการใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
 

4 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ  - ปลัดกระทรวงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหา  
และเลือกสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น 
เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  
และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการ 
ปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 

  

(5) 



  

    (ครุฑ) 
คําส่ังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ที่  16/2547 
เรื่อง  การมอบอํานาจใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

------------------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535       
เกิดความคลองตัวจึงอาศัยอาํนาจตามความใน ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535     
และความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ.2524           
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในฐานะหัวหนาสวนราชการ  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
มีคําส่ัง ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ใหยกเลิกคําส่ังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ 20/2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 
เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
 บรรดาคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในคําส่ังนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ใหใชคําส่ังนี้แทน 
 ขอ 2 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการดําเนินการจัดหา ตามที่กําหนดไว 
ในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน   
การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ดังนี้ 
  (1) อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา  
   หนวยงานสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร 
   ที่กําหนดไวในขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 
  (2) ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน   
   50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 
  (3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 25,000,000 บาท  
   (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
  (4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท  
   (หาสิบลานบาทถวน) 
  (5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 
  (6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
   (สิบลานบาทถวน) 
  (7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 
 

/ ขอ 3 มอบอํานาจ….. 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ง.๒  



  

(3) ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4) อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5) แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
(6) อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

  ขอ 9 ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 4 ขอ 5 และ 6 มีอํานาจในการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ควบคุมพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยอื่นที่นํามาใชปฏิบัติงาน 
        และเก็บรักษาที่หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
        พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม และการจัดทําทะเบียน 

            คุมครุภัณฑใหจัดประเภทครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย 
 ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ 
(2) จําหนายพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใช 
  ปฏิบัติงานปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก 
 นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 3  
 การจําหนาย 

 (3) สงสําเนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป จํานวน 1 ชุด ใหกรมทรัพยากรทาง 
 ทะเลและชายฝง เพื่อทราบ 

 
        ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตน 
 

      ส่ัง ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 
 

                                                                                (ลงชื่อ)  นายไมตรี  ดวงสวัสดิ์ 
                                          ( นายไมตรี  ดวงสวัสดิ์ ) 

         อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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(ครุฑ) 
คําส่ังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ที่ 302/2546 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

-------------------------------------- 
 
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่   นร  1009.5/1034  ลงวันที่10 กันยายน 2546 ให                       
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดําเนินการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม             
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 นั้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ           
แผนดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขอมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลตามที่     
กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด              
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ดังตอไปนี้ 

1.   การแตงตั้ง (ยาย)  ขาราชการ  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง   ให                
ผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไม            
ยายขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 

2.  การเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลาง ซึ่ง     
ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน          
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได 

3.  การดําเนินการทางวินัย กรณีขาราชการในสังกัดบริหารราชการสวนกลางใหผูวาราชการ
ดําเนินการดังนี้ 

 3.1   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง   
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดบริหารราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตาม 
มาตรา 102 และมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้นๆ 
ตามมาตรา 102   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และนําเรื่อง เสนอ  อ.ก.พ. กรม  
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 
 
 

/ส่ังพักราชการ… 
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   3.2   ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน   ตามมาตรา   07   แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ 
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ                      
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
 3.3  ดํ า เนิ นการทางวิ นั ยอย างไม ร ายแรงข าราชการพลเรื อนสามั ญใน                                 
ราชการบริหารราชการสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา  02 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
        ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการให 
มีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดบริหารราชการสวนกลางที่                          
ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 
  3.4   ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ 
ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 103   และมาตรา 104   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                                 
พลเรือน พ.ศ. 2535 
                  (1)  เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนําเรื่องเสนอ  อ.ก.พ. กรม  
หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณีตามขอ 3.1 และ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณามีมติตาม 
มาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการ 
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
                   (2)  เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัด                            
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ                            
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามขอ 3.3 และคณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวน ความเห็น 
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจพิจารณาาและหรือออกคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอยาง 
ไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได 
 4. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
        ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ                                   
ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
             ทั้งนี้เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการหรือมีคําส่ังตามที่ไดรับมอบอํานาจไป                            
แลวประการใด  ใหแจงใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทราบภายในกําหนด  30  วัน นับแตวันที่ได 
ดําเนินการหรือมีคําส่ังดวย 
  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป 

                                                                  ส่ัง  ณ  วันที่  17  ธันวาคม  2546 
 
                                           (ลงชื่อ)   นายไมตรี   ดวงสวัสดิ์ 
                                                                                                ( นายไมตรี   ดวงสวัสดิ์ ) 
                                                                                        อธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝง 
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(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา 

ที่ ๑๐/๒๕๔๗ 
เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
          ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

------------------------------------------------- 
 เพื่อเปนการสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดตาง ๆ เปนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดย
สามารถประสานและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐและสงเสริมสนับสนุน   
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ใหสามารถริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ตนเองตามนโยบายของรัฐบาล 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๒ มาตรา ๑๐๒  มาตรา ๑๐๓ มาตรา  ๑๐๕  และมาตรา  ๑ ๐๗  แหง         
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับหนังสือสํานักงานก.พ.ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๔๖ เรื่องการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๕/ว. ๙๑  ลงวันที่      
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา จึงมอบอํานาจให    
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ดังตอไปนี้ 
 ๑. ใหยกเลิกคําส่ังกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ๖๐/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 ๒. ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น ของฝายทรัพยากรน้ําจังหวัด ตามบัญชกีารมอบอํานาจที่แนบทายคําส่ังในภาคผนวก ก.  
 ๓. ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการหรือดําเนินการอื่น ของสํานักทรัพยากรน้ําภาคที่มีสํานักงานตั้งอยูในจังหวัด ตามบัญชีการมอบอํานาจที่           
แนบทายคําส่ังใน ภาคผนวก ข. 
 ๔. การมอบอํานาจตามคําส่ังนี้ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา จะมอบอํานาจ
ตอใหกับบุคคลอื่นถือวาไดรับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรน้ําแลว 
 ๕. ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ตามคําส่ังนี้ รายงานผลการใชอํานาจ        
ใหกรมทรัพยากรน้ําทราบเปนประจําทุก ๆ สามเดือน 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                                         ส่ัง  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
          (ลงชื่อ)        สุรชัย  ศศิสุวรรณ 
                                                                                  (นายสุรชัย  ศศิสุวรรณ ) 
                                                                                 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 



  
บัญชีการมอบอํานาจ 

สวนราชการ…. กรมทรัพยากรน้ํา…. มอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวดั ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ในภารกิจหนาที่ราชการของฝายทรัพยากรน้ําจงัหวัด 
แนบทายคําสั่งกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ๑๐/๒๕๔๗          ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหต ุ

     
๑ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ - ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๘ 

- ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๖ ขอ ๑๙ - ขอ ๓๐ 

- การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร       
ลาพักผอน 

 

     
๒ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติ 

ใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๔) และวรรค ๒ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
  ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๖ และ ๗ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยง   
เดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๔ 
  และที่แกไขเพิ่มเติม 

- การอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยใหครอบคลุมถึงการจัด 
  การประชุม การสัมมนา และการฝกอบรมของขาราชการและลูกจาง 
 
- การอนุมัติคาใชจายในการจัดฝกอบรม 
 
- การอนุมัติเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการ 

 

     
๓ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. xxxx 

และที่แกไขเพิ่มเติม 
- การอนุญาตใชรถยนตสวนกลางและอนุมัติใชรถสวนกลางออกนอกเขตจังหวัด  

     
๔ อํานาจดานการอนุญาต 

 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการใชยานพาหนะสวนตัว
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 

- การอนุญาตใหใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ  

ภาคผนวก ก. 



  
๒ 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหต ุ

     
๕ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗, ๘ และ ๘ ทวิ 
- การอนุมัติเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาจางนอกเวลาราชการ คาจางในวันหยุด    
  หรือคาอาหารนอกเวลาราชการใหลูกจาง 

 

     
๖ อํานาจดานการสั่งการ อนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบานของ    

  ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๗ (๑) และ ขอ ๘ (๒) 
- การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของขาราชการที่ยื่นเรื่องขอรับ  
  คาเชาบาน การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติจายเงินตามคําขอรับเงินคาเชาบาน   
  ของขาราชการ 

 

     
๗ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

  การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๑ (๑) และขอ ๑๒ (๒) 
- การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการ 
  และลูกจาง 

 

     
๘ อํานาจดานการอนุมัติ - พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา วาดวยเงินสวัสดิการ 

  เกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับชวยเหลือบุตร  
  พ.ศ. ๒๕๒๑ ขอ ๗ (๒) และขอ ๘ (๒) 

-  การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
   บุตรของขาราชการและลูกจาง สําหรับบุตรที่เกิดกอนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕   
   จนกวาบุตรจะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ หรือมีอายุยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ  
  แตเปนผูบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือตายลงกอนมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ 

 

     
๙ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ  

  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๙ (๒) และขอ ๑๐ (๒) 
- การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
  บุตรของขาราชการและลูกจาง 

 

     
๑๐ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม  

  ขอ ๑๕ (๒) และ ขอ ๖๐ (๑) 
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ  
  พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๓๒ (๒) 

- การอนุมัติเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดและมอบหมายใหขาราชการ 
  ในหนวยงานเปนผูเบิกแทนไดอกีหนึ่งคน 
- การอนุมัติจายเงินในราชการของฝายทรัพยากรน้ําจังหวัด 
- การอนุมัติจายเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ 

 



  
 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหต ุ

     
๑๑ อํานาจดานการสั่งการ การอนุมัติ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  

   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- การพัสดุที่ไมรวมการจางที่ปรึกษา 
 ๑. ใหมีอํานาจดําเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ ดังนี้ 
  ๑.๑ ในการสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธี 
               กรณีพิเศษได ภายในวงเงิน ครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  ๑.๒ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษไดภายในวงเงิน  
               ครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน 
  ๑.๔ การดําเนินการและสั่งการกรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป  
               หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป 
  ๑.๕ ดําเนนิการและสั่งการจําหนายพัสดุ 
 ๒. ใหผูรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
        และวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
        วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกประการ 

 

     
๑๒ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ -  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินตอบแทนการ 

   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอ ๖ 
- การอนุมัติใหขาราชการและลูกจางอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
  และอนุมัติจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

     
๑๓ อํานาจดานการสั่งการ - กฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา  

  ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตาม 
  ความในแหงมาตรา ๖ และ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  
  พ.ศ. ๒๕๑๘ 

- แจงการขอใหที่ราชพัสดุหรือแจงสงคืนที่ราชพัสดุแจงการเปลี่ยนชื่อตามกฎ 
  กระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา 
   ประโยชน เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๔ และขอ ๓๔ และหนังสือแจง 
   เวียนของกรมธนารักษ 
 

 

๓ 



  
 
 
 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหต ุ

     
๑๔ อํานายดานการสั่งการ - พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ -  เปนผูแทนในการยื่นคําขออนุญาตใชหรือจัดหาที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ 

   รวมทั้ง เปนผูรับทราบเงื่อนไข ตลอดจนการทําบันทึกรับรองการปฏิบัติ 
    ตามเงื่อนไขเมื่อไดรับการอนุมัติแลว 

 

     
๑๕ อํานาจดานการสั่งการ - พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรม 
   การขนสงทางบกที่เกี่ยวของ 

-  เปนผูแทนในการดําเนินการจดทะเบียน แกไข เปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ   ที่เกี่ยวกับ 
   เครื่องจักรกลและยานพาหนะที่อยูในความรับผิดชอบ 

 

     
๑๖ การดําเนินการทางวินัย - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการ 

  พลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัด 
  นั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๒ และ มาตรา ๑๐๔ 
- สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา ๑๐๗ 
- ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ  
  บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๒ 
- สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ 
  ประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ 

 

     
๑๗ การดําเนินการทางวินัยลูกจาง - ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  

  พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษ 
   ลูกจางประจํา 
 

 

๔ 



  
 

บัญชีการมอบอํานาจ 
สวนราชการ กรมทรัพยากรน้าํ มอบอํานาจใหแกผูวาราชการจงัหวดัที่สํานกังานทรัพยากรน้าํภาคตั้งอยูในภารกิจหนาที่ราชการของฝายผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 

แนบทายคําสั่งกรมทรัพยากรน้ํา ที่ ๑๐/๒๕๔๗          ลงวันที่     ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

ลําดับที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน หมายเหต ุ

     
๑ การดําเนินการทางวินัยขาราชการ - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ - แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการ 

    พลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใน      
จังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๔ 
- สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา ๑๐๗ 
- ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ 
  บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๒ 
- สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติ  
   ราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ 

 

     
๒ การดําเนินการทางวินัยลูกจาง - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  

  พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอ ๑๓ 
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและการสั่ง
ลงโทษลูกจางประจํา 

 

 

ภาคผนวก ข. 





  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ที่ 404/2547 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
--------------------------- 

 
 เพื่อใหการปฏิบัติ ราชการของผู ว าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ยกเวนกรุง เทพมหานคร                           
ใชการบริหารแบบบูรณาการ  เพื่อการพัฒนาเปนไปดวยความเหมาะสม  และสามารถบริการประชาชน                           
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 3 และ มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ                           
น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534                           
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล                           
จึ งมอบอํานาจให ผู ว า ราชการจั งหวัดทุกจั งหวัดหรือ ผู ว า ราชการจั งหวัดอาจมอบอํานาจใหหั วหน า                           
สํ า นั ก ง า นท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ดล อ ม จั ง ห วั ด ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แทน ในก า ร สั่ ง ก า ร ต าม                           
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทาย คําส่ังนี้ 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

           ส่ัง   ณ   วันที่  1   ธันวาคม    พ.ศ.   2547 
 

                                                          (ลงชื่อ)  นายสนอง  จันทนินทร 
           ( นายสนอง  จันทนินทร ) 

             อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
 
           
 

เอกสารแนบ อ.๒ 



  

บัญชีการมอบอํานาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

แนบทายคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่ 404/2547   ลงวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2547 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

 
 

1 
1.1 

การมอบอํานาจดานการสั่งการตาม 
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

อํานาจของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 

 
 
 
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520  มาตรา 16 

 
 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการ             
น้ําบาดาล 

1.2 แกไขหรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามพระราชญัติ           
น้ําบาดาล พ.ศ. 2520  มาตรา 33 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 มาตรา 38 (7) 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแกไขใบอนุญาตที่ออกโดย คลาดเคลื่อน
หรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือขอเท็จจริงที่ปรากฏใน
ใบอนุญาตไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลัง และใหผูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจเพิกถอนใบอนุญาต กรณีการปฏิบัติการใหเปนไปตามใบอนุญาต
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรของชาติ หรือทําใหสิ่งแวดลอม     
เปนพิษหรือเปนอันตรายแกทรัพยสินหรือสุขภาพของประชาชนหรือทําให
แผนดินทรุด 

1.3 สั่งและกําหนดวิธีการใหผูรับใบอนุญาตแกไขเพื่อปองกัน
ความเสียหายตอสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 34 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน       พ.ศ. 2534 
มาตรา 38 (7) 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งและกําหนดวิธีการใหผูรับใบอนุญาต
แกไข เพื่อปองกันความเสียหายตอสิ่งแวดลอมในเขตน้ําบาดาลมาก 

 
 
 
 



  

 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

1.4 เพิกถอนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ. 2520 มาตรา 35 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 มาตรา 38 (7) 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวา ผูรับ
ใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

2 อํานาจของพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 มาตรา 3 ใหผูวาราชการจังหวัดเปนพนักงานน้ําบาดาลประจําทองถิ่นที่มีอํานาจตาม
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 กําหนดเปนอํานาจของพนักงาน             
น้ําบาดาลประจําทองถิ่น ดังนี้ 

1. รับคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตามมาตรา 17 
2. รับคําขออนุญาตใหโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลตาม

มาตรา 20 ทวิ 
3. รับแจงการพบโบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ ซากดึกดําบรรพ หรือ  ที่มี

คุณคาทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ตาม
มาตรา 23 

4. รับคําขอและออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ตาม
มาตรา 25 

5. รับแจงการเลิกประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามมาตรา 26 
6. แจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตที่เลิกกิจการหรือไมไดรับอนุญาตให

ตอใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบ
หลุม บอ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง 

 
 

-2- 
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ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

   7. จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลมหลุม บอ แทนโดยผูรับใบอนุญาต 
 เปนผูเสียคาใชจายทั้งสิ้น ตามมาตรา 27 วรรคสอง 

8. รับอุทธรณคําสั่งใหจัดการปองกันความเสียหาย เปลี่ยนแปลง 
แกไข หรือหยุดการประกอบกิจการน้ําบาดาล ตามมาตรา 30 

9. รับอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 36 
3. ดําเนินคดีแพงตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล  

พ.ศ. 2520 
อํานาจของผูแทนกรมทรัพยากรน้ําบาดาลฐานะ 
ผูรับผิดชอบพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520  
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล 

ใหผูวาราชการจังหวัดเปนตัวแทนของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ดําเนินคดีแพง กรณีเรียกหนี้ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ที่ 57/ ๒๕๔๖ 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
--------------------------- 

 
 เพื่ อ ให กา รปฏิบั ติ ร าชการของกรมทรัพยากรน้ํ าบาดาลดํ า เนิ น ไปด วยความ เ รี ยบร อย                           
รวดเร็ว   สมบูรณ   และมีประสิทธิภาพ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๒ และ   ๓๘ (๗)   แหพระราช  
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.   ๒๕๓๔   และที่แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ ๕)   พ.ศ. ๒๕๔๕              
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี            
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลในการสั่ งการ    การอนุญาต    การอนุ มัติ    ในภารกิจหนาที่ ราชการของฝาย                   
ทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัด กรมทรัพยากรน้ําบาดาลตามบัญชี การมอบอํานาจหนาที่แนบทายคําส่ังนี้ 
 
 ทั้งนี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่   14   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

                        (ลงชื่อ)  นายประจญ  เจริญศรี 
( นายประจญ  เจริญศรี ) 

                อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
 

 
 
   

เอกสารแนบ ง.๔ 



  
บัญชีการมอบอํานาจจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหผูวาราชการจังหวัด ทุกจงัหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ในภารกิจหนาที่ราชการของฝายทรัพยากรน้ําบาดาลจังหวัด โดยมีอํานาจในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ ดังนี ้

แนบทายคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่  57/๒๕๔๖  ลงวันที่   14  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

๑ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ - ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๘ - การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางลาปวย ลากิจสวนตัว      
ลาคลอดบุตร ลาพักผอน 
 

๒ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการ
จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๔) และวรรค ๒ 
 
 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๖ และ ๗ 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชา 

- การอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยให
ครอบคลุมถึงการจัดการประชุม การสัมมนา และการฝกอบรม 
ของขาราชการและลูกจาง 
 
- การอนุมัติคาใชจายในการฝกอบรม 
 
- การอนุมัติเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการ 

๓ 
 
 
๔ 

อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ 
 
 
อํานาจดานการอนุญาต 

ที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไข
เพิ่มเติม 

เดินทางไปราชการ 
 
-  การอนุญาตใชรถยนตสวนกลางและอนุมัติใชรถสวนกลางออก
นอกเขตจังหวัด 
 

  -  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

-  การอนุญาตใหใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ 

 
 



  
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

    
๕ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่  

แกไขเพิ่มเติม ขอ ๗,๘ และ ๘ ทวิ 
- การอนุมัติเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาจางนอกเวลาราชการ 
คาจางในวันหยุด หรือคาอาหารนอกเวลาราชการใหลูกจาง 
 

๖ อํานาจดานการสั่งการ การอนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบานของ 
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๗ (๑) และ ๘ (๒) 

- การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของ 
ขาราชการที่ยื่นเรื่องขอรับคาเชาบาน การรับรองการใชสิทธิและ
การอนุมัติจายเงินตามคําขอรับเงินคาเชาบานของขาราชการ 
 

๗ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๑ (๑) และ ขอ ๑๒ (๒) 

- การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติเบิกจายเงินคา
รักษาพยาบาลของขาราชการและลูกจาง 
 

๘ อํานาจดานการอนุมัติ - พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ ขอ 
๗ (๒) และ ขอ ๘ (๒) 

- การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการชวยเหลือบตุรของขาราชการและลูกจาง สําหรับบุตรที่
เกิดกอนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ จน 
กวาบุตรจะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ หรือมีอายุยังไมถึง 
สิบแปดปบริบูรณแตเปนผูบรรลุนิติภาวะ โดยการสมรสหรือตายลง
กอนมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ 
 

๙ อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๙ (๒) และ ขอ ๑๐ (๒) 
 

- การรับรองการใชสิทธิ และการอนุมัติการเบิกจายเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขาราชการและลูกจาง 

 
 

-๒- 



  

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

    
๑๐ 

 
อํานาจดานการอนุมัติ - ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม  

ขอ ๑๕ (๒) และ ขอ ๖๐ (๑) 
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ขอ ๓๒ (๒) 

- การอนุมัติเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดและมอบหมายให
ขาราชการในหนวยงานเปนผูเบิกแทนไดอีกหนึ่งคน 
-  การอนุมัติจายเงินในราชการของฝายทรัพยากรน้ําบาดาล 
จังหวัด 
- การอนุมัติจายเงินยืมหรือเงินทดรองราชการ 
 

๑๑ อํานาจดานการสั่งการ การอนุมัติ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม 

- การพัสดุที่ไมรวมการจางที่ปรึกษา 
 ๑. ใหมีอํานาจดําเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ ดังนี้ 
  ๑.๑ ในการสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษ
และวิธีกรณีพิเศษไดภายในวงเงิน  ครั้งละไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  ๑.๒ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดภายใน
วงเงิน ครั้งละไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓ การดําเนินการและสั่งการกรณีพัสดุชํารุด  
เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป 
  ๑.๔ ดําเนินการและสั่งการจําหนายพัสดุ 
 ๒. ใหผูรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ปฏบิัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกประการ 
 
 

 
 

-๓- 



  

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบอํานาจโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

    
๑๒ อํานาจดานการอนุญาต อนุมัติ - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน        

นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอ ๖ 
- การอนุมัติใหขาราชการและลูกจางอยูปฏิบัติราชการนอก 
เวลาราชการปกติและอนุมัติจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 

๑๓ อํานาจดานการสั่งการ - กฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา  
ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ 
 

- การขอใชที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ 

๑๔ อํานาจดานการสั่งการ - พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ - เปนผูแทนในการยื่นคําขออนุญาตใชหรือจัดหาที่ดินใน 
เขตปาสงวนแหงชาติรวมทั้งเปนผูรับทราบเงื่อนไขตลอดจนการทํา
บันทึกรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อได 
รับการอนุมัติแลว 
 

๑๕ อํานาจดานการสั่งการ - พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมการ 
ขนสงทางบกที่เกี่ยวของ 

- เปนผูแทนในการดําเนินการจดทะเบียน แกไข เปลี่ยน 
แปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและยานพาหนะที่อยูใน
ความรับผิดชอบ 
 

 
 
 
 

-๔- 





  

 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ที่ 116/2547 
เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

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

 เพื่อให ผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ                        
อาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ . 2534 ซึ่ ง แก ไข เพิ่ ม เติม  โดย                           
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบ                           
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 อธิบดีกรม                  
ทรัพยากรน้ําบาดาล จึงออกคําส่ังมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด                           
ยกเวนกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 
 บรรดาคํา ส่ังอื่นใดในสวนที่กํ าหนดไวแล วในคํา ส่ังนี้หรือที่ ขัดหรือแยงกับคํา ส่ังนี้ ให                           
ใชคําส่ังนี้แทน 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ส่ัง  ณ  วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.  2547 

 
        (ลงชื่อ)   นายประจญ  เจริญศรี 

           ( นายประจญ  เจริญศรี ) 
           อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ บ.๕ 



  
บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

ใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ 116/2547  ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

1 
1.1 

 
1.2 

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

 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

 
 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นในการ 
แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงานใน 
จังหวัดและใหกรมใหความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัด 
โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม เพื่อประโยชน
ในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก 

2 
2.1 

 
2.1 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
             - ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค- 
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
การเสนอความเห็นในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 

 
 
 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งทํางานประจําในภูมิภาค 

 
 
 
 
 



  
 
 
 

ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ ตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให 
ปฏิบัติราชการแทน 

3 
3.1 

 
3.2 

3.2.1 

การดําเนินการทางวินัย 
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 - ไมมีราชการบริหารสวนภูมิภาค- 
กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 มาตรา 102 และ มาตรา 104 

 
 
 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7) และวรรคสี่ 

 
 
 
 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ
ทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา
อยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหง  
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 
 และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

3.2.2 การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 107 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7) 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักราชการ 
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการ 
พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 107 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
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ปฏิบัติราชการแทน 

3.2.3 การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยูใน
จังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7) 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการใหมีการสอบสวน 
วินัยอยางไมรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการ 
ประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตามมาตรา 102 แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

3.2.4 การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการ 
บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 
และ มาตรา 104 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7) 

(1) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจนํา 
 เรื่องเสนอ 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 ตามมาตรา 104      แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน      พ.ศ. 2535 
เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการ   จังหวัดผูไดรับมอบ
อํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปน      ไปตามนั้น 

(2) เมื่อผูวาราชการจังหวัด ผูไดรับมอบอํานาจสั่ง        แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมี      การสอบสวนทาง
วินัยอยางไมรายแรง ขาราชการ    พลเรือนสามัญทุกระดับ 
ในสังกัดราชการบริหาร  สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําอยู
ในจังหวัดนั้น ๆ  
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 ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตาม 3.2.3 และ 
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนหรือมีความเห็น 
แลว ใหผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ 
พิจารณาและหรือออกคําสั่งลงโทษในความผิด 
วินัยอยางไมรายแรงนั้น ตามมาตรา 103 แหง  
พ.ศ. 2535 ได 

4 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 การสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษา
ทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะ 
กลมกลืนประชากรในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 38 (7) 

(1) การสรรหาบุคคลในพื้นที่ 
  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหา  
บุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น  
เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ 
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ 
ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ 
ราชการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตามขอ 
4.1 ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
ดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด แนบทายหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1039 ลววันที่ 10 กันยายน 2546 
รวมทั้งใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง ขาราชการ
ที่ไดรับการสรรหาดังกลาวดวย 
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   (2) การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด 
 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
ผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เขารับ ราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2545 ไดโดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูอื่นความจํานง
จากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 
(3)  การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผานภาค ก. และ ภาค 
ของ ก.พ.  

 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการคัด 
เลือกเพื่อบรรจุบุคคลที่มีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผาน  
ภาค ก. และ ภาค ข. ของ ก.พ. เขารับราชการเปนราชการ 
พลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน 
ระดับ 4 ได โดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อ 
บรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 2 ในเอกสารแนบทาย        
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/21  ลงวันที่ 12 มีนาคม   
2536 โดยขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูสอบผาน         
จากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงานก.พ. 
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(ครุฑ) 
คําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ที่ 153/2548 
เรื่อง  การมอบอํานาจใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

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

 เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เปนไปดวย 
ความเรียบรอย เกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2547 และคําส่ัง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1/2548 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548  เรื่อง แตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดใหม  
 อาศัยอํานาจตามความ ในขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม และความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 ยกเลิกคําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 81/2546  ลงวันที่ 16 
มกราคม พ.ศ.  2546 คําส่ังกรมฯ ที่ 1879/2547 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.  2547 คําส่ังกรมฯ ที่ 1942/2547 
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และคําส่ังกรมฯ ที่ 1991/2547  ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547  และมีคําส่ัง 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ1  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไว  
ในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน 
การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ดังนี้ 

(1) อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่ มีวงเงินเกินอํานาจของ  
หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 6 

(2) สั่งซื้อหรือสั่งจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ  ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 

(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 25,000,000 บาท  
 (ยี่ สิบหาลานบาทถวน) 
(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่ มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 
 หนวยงานสวนกลาง  
(5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท  
 (หาสิบลานบาทถวน) 
 

 
 

                                                                                                                                    (6) ส่ังจาง     

เอกสารแนบ ง.๕ 



  

(6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมการครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
    (สิบลานบาทถวน) 
(7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 ขอ 2  มอบอํานาจใหรองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีอํานาจในการ
ดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535              
และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) อนุ มัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้ งหนึ่ งที่ มีวงเงินเกินอํานาจของ                
หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 

(2) ส่ั งซื้ อหรื อ ส่ั งจ า งนอกจากวิ ธี พิ เศษหรื อวิ ธี ก รณีพิ เศษครั้ งหนึ่ งภายในวง เ งิ น                      
ไมเกิน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) 

(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 25,000,000 บาท    
      (ยี่สิบหาลานบาทถวน) 
(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนาหนวยงาน 
      สวนกลาง 
(5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาท  (หาสิบลานบาทถวน) 
(6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
      (สิบลานบาทถวน) 
(7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

             ขอ 3 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง ผูอํานวยการสํานักฟนฟูและพัฒนา-       
พื้นที่อนุรักษ ผูอํานวยการสํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา ผูอํานวยการสํานักแผนงานและ 
สารสนเทศ ผูอํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา           
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา และผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ มีอํานาจดังนี้ 

(1) ส่ังซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 
(2) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
(3) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 8,000,000 บาท 
    (แปดลานบาทถวน) 

 ขอ 4 มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองทุกกอง มีอํานาจดังนี้ 
(1) ส่ังซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(2) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(3) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท  
      (หาลานบาทถวน) 

ขอ 5…. 
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ขอ 5 มอบอํานาจใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8ว  ซึ่งทําหนาที่หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
และนักวิชาการปาไม 8ว  ซึ่งทําหนาที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร มีอํานาจดังนี้ 

(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(6) ส่ั งจางออกแบบและควบคุมงานครั้ งหนึ่ งภายในวงเงินไม เกิน  5,000,000 บาท              

(หาลานบาทถวน) 
ขอ 6  มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1 – 16   มีอํานาจดังนี้ 

(5)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
       40,000,000 บาท (ส่ีสิบลานบาทถวน) 
(6)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 20,000,000 บาท  
       (ยี่สิบลานบาทถวน) 
(7) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 40,000,000 บาท  
       (ส่ีสิบลานบาทถวน) 
(8) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 40,000,000 บาท (ส่ีสิบลานบาทถวน) 
(5) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 8,000,000 บาท  
       (แปดลานบาทถวน) 

การสั่งซื้อหรือการสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัด     
เปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 7 มอบอํานาจใหนักวิชาการปาไม หรือเจาหนาที่บริหารงานปาไม หรือเจาหนาที่บริหารงาน      
ทั่วไป ระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่งทําหนาที่หัวหนาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขา 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  1      สาขาสระบุรี 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  3      สาขาเพชรบุรี 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  6      สาขาปตตานี 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13      สาขาลําปาง 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16      สาขาแมสะเรียง 
และการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1, 3, 6, 13 และ 16 ตามลําดับ มีอํานาจดังนี้  

7.1) ส่ังซื้อวัสดุหรือส่ังจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และการจางเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
  7.2) การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีอื่นครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหผูรับมอบ     
อํานาจ รายงานตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษตนสังกัด เปนผูดําเนินการ 
 

ขอ 8… 



  

 ขอ 8 มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา ซึ่งทําหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มี   
สํานักงานประจําอยูในสวนภูมิภาค และการบังคับบัญชาขั้นตรงตอสํานัก หรือกองหรือสํานักบริหารพื้นที่        
อนุรักษ 1-16 มีอํานาจดังนี้ 

  8.1)ส่ังซื้อวัสดุหรือส่ังจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และการจางเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
  8.2)การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีอื่นครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไวใหผู รับมอบ 
อํานาจรายงานตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื ้นที ่อนุรักษที่เปนหนวยเบิกจาย เปนผูดําเนินการตามที่ไดรับมอบ         
อํานาจตอไป 
 ขอ 9 การสั่งซื้อหรือการสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบใหแกผู รับมอบอํานาจ 
ตามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 ใหจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
 พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 หรือ ขอ 28 หรือขอ 78 หรือขอ 96 สงสํานักบริหารงานกลาง เพื่อดําเนินการ 
 ขอ 10  ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 2 มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจําหนาย 
ตามที่กําหนดไวในหมวด 3 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ขอ 11 ใหผูที่ ได รับมอบอํานาจตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และ  ขอ 6 มีอํานาจในการดําเนินการ 
ที่เกี่ยวกับการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535       
และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยนและการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ ดังนี้ 

(1) ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
(2) แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
(3) ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4) อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5) แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
(6) อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 ขอ 12 ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีอํานาจในการดําเนินการ ดังนี้ 
                                            (1)  ควบคุมพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใช 
ปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535                          
และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม 
                                            (2) จัดทําทะเบียนครุภัณฑโดยใหจัดประเภทครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนกประเภท 
รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ และรายงานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑที่ไดมาใหมใหกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช ทราบ ตามแบบฟอรม ก. ที่แนบทายคําส่ังนี้ โดยสงใหกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช 
ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ลงทะเบียนครุภัณฑและกําหนดรหัสครุภัณฑแลวเสร็จ 
 
 
 

                                                                                                                                   (3)  จําหนาย…                
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(3)  จําหนายพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงานรวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใช 

ปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 3 การจําหนาย เมื่อไดดําเนินการจําหนายพัสดุตามระเบียบแลว ใหลงจาย     
พัสดุออกจากทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานทันที แลวรายงานผลการจําหนายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา       
และพันธุพืช ทราบ ตามแบบฟอรม ค. ที่แนบทายคําส่ังนี้ และสงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ภายใน 30 วันนับจากวันลงจายพัสดุนั้น 
  (4)  สําหรับส่ิงปลูกสราง เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จใหรายงานขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. 9) ตอกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปลูกสรางแลวเสร็จ 
แลวรายงานการขึ้นทะเบียนตามแบบฟอรม ข. ที่แนบทายคําส่ังนี้ พรอมสําเนาเอกสารการรับขึ้นทะเบียนของ 
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ จํานวน 1 ชุด สงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 7 วัน 
นับจากวันที่ไดรับแจงการรับขึ้นทะเบียน เพื่อลงทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 
  ขอ 13   ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 7 และขอ 8 มีอํานาจดังนี้ 
  13.1)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายก- 
รัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน          
ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ ดังนี้ 

(1)  ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
(2)  แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
(3)  ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4)  อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5)  อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

      13.2) ควบคุมพัสดุทุกชนิดใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม 
 ขอ 14  ใหหนวยงานตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 และขอ 6 มีหนาที่กําหนดรหัสครุภัณฑของหนวยงาน  
ที่ไดมาทุกวิธี ใหเปนไปตามคูมือการกําหนดหมายเลขครุภัณฑที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด 
 ขอ 15   การจัดหาใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่คําส่ังนี้ใชบังคับ 
ใหดําเนินการตอไปตามคําส่ังที่ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะดําเนินการตามคําส่ังนี้ได 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ส่ัง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

 
               (ลงชื่อ)  นายสุวัช  สิงหพันธ 

                            ( นายสุวัช  สิงหพันธ ) 
                            อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ที่ 547/2548 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
             ในสวนของเงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ 

---------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในสวน 
ของรายไดเพื่อบํารุงรักษาอุทยานแหงชาติ เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  2547  และคําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  และพันธุพืช  
ที่ 1/2548  ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดใหม  
 อาศัยอํานาจตามความใน   ขอ  9   แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 จึงยกเลิกคําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
ที่ 69/2545  ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545  และมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไว 
ในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวน 
การแลกเปลี่ยน การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ดังนี้ 

(1) อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของ 
หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 4 

(2) ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
 (สิบลานบาทถวน) 
(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 

หนวยงานสวนกลาง 
(5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  

(สิบลานบาทถวน) 
(6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท 
 (สิบลานบาทถวน) 
(7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 
 

ขอ 2…. 

เอกสารแนบ ง.๖ 



  

 
 

 ขอ 2  มอบอํานาจใหรองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ไดรับมอบหมาย 
ใหกํากับ ดูแล สํานักอุทยานแหงชาติมีอํานาจในการดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของ 
หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 3 

(2) ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงิน 
  ไมเกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
  (สิบลานบาทถวน) 
(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 
   หนวยงานสวนกลาง 
(5) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 
(6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
  (สิบลานบาทถวน) 
(7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 ขอ 3 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ มีอํานาจดังนี้ 
(1) ส่ังซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(2) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลานบาทถวน) 
(3) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
  4,000,000 บาท (ส่ีลานบาทถวน) 

 ขอ 4 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16 มีอํานาจดังนี้ 
(1) ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายใน 
   วงเงินไมเกิน18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) 
(2) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 
  10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 
(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
  18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) 
(4) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 8,000,000 บาท  
  (แปดลานบาทถวน) 
(5) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท  
  (หาลานบาทถวน) 
 

การสั่งซื้อ…… 
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 การสั่งซื้อหรือการสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไวใหรายงานตอผูวาราชการ                 
จังหวัดเปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 5 มอบอํานาจใหนักวิชาการปาไม หรือเจาหนาที่บริหารงานปาไม หรือเจาหนาที่บริหารงาน 
ทั่วไป ระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่งทําหนาที่หัวหนาสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขา ดังนี้ 
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  1   สาขาสระบุรี 
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  3   สาขาเพชรบุรี 
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  6    สาขาปตตานี 
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  13  สาขาลําปาง 
 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  16  สาขาแมสะเรียง 
และการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 1, 3, 6, 13, และ 16 มีอํานาจดังนี้ 

5.1) ส่ังซื้อวัสดุหรือส่ังจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ 
การจางเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

5.2) การสั่งซื้อส่ังจางโดยวิธีอื่นครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหผูรับมอบอํานาจ 
รายงานตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษตนสังกัด เปนผูดําเนินการ 
 ขอ 6 มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงแตงตั้งระดับ 8 ลงมา ซึ่งทําหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มี 
สํานักประจําอยูในสวนภูมิภาค  และการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอสํานักอุทยานแหงชาติ  หรือสํานักบริหาร 
พื้นที่อนุรักษ 1 – 16 มีอํานาจดังนี้ 
  6.1 ส่ังซื้อวัสดุหรือส่ังจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ 
การจางเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
  6.2 การสั่งซื้อส่ังจางโดยวิธีอื่นครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหผูรับมอบอํานาจ 
รายงานตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่เปนหนวยเบิกจาย เปนผูดําเนินการ 
 ขอ 7 การสั่งซื้อหรือการสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบใหแกผูรับมอบอํานาจ 
ตามขอ 5 และขอ 6 ใหจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 หรือขอ 28 หรือขอ 78 หรือขอ 96 สงสํานักงานบริหารพื้นที่ปาอนุรักษ 
ตนสังกัด เปนผูดําเนินการ 
 ขอ 8 ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 2 มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจําหนาย           
ตามที่กําหนดไวในหมวด 3 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข 
เพิ่มเติม 
 

ขอ 9… 
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 ขอ 9  ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 3 และ ขอ 4 มีอํานาจในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการ 
จัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข                
เพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยนและการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ ดังนี้ 

(1)  ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
(2)  แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
(3)  ขยายเวลาทาํการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4)  อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5)  แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
(6)  อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 ขอ 10 ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 3 และขอ 4 มีอํานาจในการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ควบคุมพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใช 

ปฏิบัติงานและเก็บรักษาที่หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม 

(2) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ โดยใหจัดประเภทครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ และรายงานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑที่ไดมาใหมให 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชทราบ ตามแบบฟอรม ก. ที่แนบทายคําส่ังนี้ โดยสงใหกรมอุทยานแหงชาติ        
สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ลงทะเบียนครุภัณฑและกําหนดรหัสครุภัณฑแลวเสร็จ 

(3) จําหนายพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใชปฏิบัติงาน 
และเก็บรักษาที่หนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข            
เพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 3 การจําหนาย เมื่อไดดําเนินการจําหนายพัสดุตามระเบียบแลว ใหลงจายพัสดุ 
ออกจากทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานทันที แลวรายงานผลการจําหนายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ         
พันธุพืชทราบ ตามแบบฟอรม ค. ที่แนบทายคําส่ังนี้ และสงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
ภายใน 30 วัน นับจากวันลงจายพัสดุนั้น 

(4) สําหรับส่ิงปลูกสราง  เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จใหรายงานขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.9) ตอกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปลูกสราง                  
แลวเสร็จ แลวรายงานการขึ้นทะเบียนตามแบบฟอรม ข. ที่แนบทายคําส่ังนี้ พรอมสําเนาเอกสารการรับ 
ขึ้นทะเบียนของกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ จํานวน 1 ชุด สงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา                 
และพันธุพืช ภายใน 7 วัน นับจากวันไดรับแจงการรับขึ้นทะเบียน เพื่อลงทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 
 

ขอ 11 ให … 
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  ขอ 11  ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 5 และ ขอ 6 มีอํานาจดังนี้ 
   11.1)   ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด  2 ของระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน การเชา  
และการลงโทษผูทิ้งงานทั้งนี้ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจดังนี้ 

(1) ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
(2) แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
(3) ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4) อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5) อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

11.2) ควบคุมพัสดุทุกชนิดใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม 
 ขอ 12  ใหหนวยงานตามขอ 3 และ ขอ 4 มีหนาที่กําหนดรหัสครุภัณฑของหนวยงานที่ไดมา 
ทุกวิธี ใหเปนไปตามคูมือการกําหนดหมายเลขครุภัณฑที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด 
 ขอ 13  การจัดหาใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่คําส่ังนี้ใชบังคับให 
ดําเนินการตอไปตามคําส่ังที่ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ  หรือจนกวาจะดําเนินการตามคําส่ังนี้ได 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ  วันที่     21 เมษายน   พ.ศ.  2548 
 

(ลงชื่อ)  นายสุวัช  สิงหพันธุ 
              ( นายสุวัช  สิงหพันธุ ) 

             อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ที่ 131/2547 
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 

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

 ตามที่สํานักงาน  ก.พ. ไดมีหนังสือ ที่   นร  1009.5/1041   ลงวันที่  10  กันยายน  
2546 และกระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ที่ กค 0415/ว 91  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 แจงวา 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เรื่อง การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด                         
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ โดยใหกรมอุทยานแหงชาติ                          
สัตวปา และพันธุพืช ดาํเนินการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด นั้น 

 กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา   และพันธุพืช   ไดพิจารณาแลว   อาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 พระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2537 ขอ 13 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  
จึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ดังนี้  

 1. การบริหารงานบุคคลขาราชการ 
1.1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นในการ- 

แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
ที่ไปปฏิบัติงานในจังหวัด 

1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นเพื่อประกอบ 
การพิ จารณาเลื่ อนขั้ นเงิ นเดื อนของข าราชการพลเรื อนสามัญในสั งกั ดอุ ทยานแห งชาติ  สั ตว ป า                                       
และพันธุพืช   ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 

1.3     การดําเนินการทางวินัย 
   1.3.1   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดาํเนินการทางวินัยอยางรายแรง 

ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดนั้น ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
และนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรมฯ หรือ อ.ก.พ. กระทรวงฯ แลวแตกรณี พิจารณาตามมาตรา 104  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

  1.3.2    ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับขาราชการ - 
พลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น  
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

1.3.3 แตงตั้ง… 

เอกสารแนบ บ.๗ 



  

     
1.3.3    แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือส่ังการใหมีการสอบสวนวินัย 

อยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   1.3.4    ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ ตามมติ  
อ.ก.พ. กรมฯ หรือ อ.ก.พ. กระทรวงฯ แลวแตกรณี ที่ดําเนินการตามขอ 1.3.1 ตามมาตรา 104  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
   1.3.5    ส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญ ที่ดําเนินการ 
ตามขอ 1.3.3 ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
  1.4 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
   ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการสรรหา คัดเลือก ส่ังบรรจุ และแตงตั้ง 
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในหนวยงานสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช ในจังหวัด 

2. การบริหารงานบุคคลลูกจางประจํา 
2.1 การเลื่อนขั้นคาจาง ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นเพื่อประกอบ 

การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางของลูกจางประจําในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 
   2.2  การดําเนินการทางวินัย 

2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาดําเนินการทางวินัย 
อยางไมรายแรงลูกจางประจําในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น                          
ตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

2.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาดําเนินการทางวินัย 
อยางรายแรงลูกจางประจําในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น  
ตามขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
   2.2.3 ส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น               
ตามขอ 51 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
   2.2.4 ส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น               
ตามขอ 52 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

2.2.5 ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน สําหรับลูกจางประจํา 
ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ตามขอ 55 แหงระเบียบ                           
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

 
 

อนึ่ง… 
 

-2- 



  

 
อนึ่ ง    การดําเนินการให เปนไปตามหนังสือสํานักงาน    ก .พ .  ที่   นร   1009.5/1041   

ลงวันที่  10  กันยายน   2546   หนังสือกระทรวงการคลัง   ดวนมาก   ที่   กค .   0506.6/ว  76   ลงวันที่    
16  สิงหาคม   2545  และ   ที่ กค. 0415/ว 91  ลงวันที่ 4   พฤศจิกายน  2546 

 
 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ส่ัง ณ วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2547 

 
(ลงชื่อ)  นายสมชัย  เพียรสถาพร 

             ( นายสมชัย  เพียรสถาพร ) 
            อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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                                                                           (ครุฑ) 
 
                                             คําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

ที่ 506/2549 
 เรื่อง  การมอบอํานาจใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

         ในสวนของเงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา  
--------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในสวน       
ของเงินรายไดเพื่อบํารุงรักษาเขตพันธุสัตวปา หรือเขตหามลาสัตวปา เปนไปดวยตามความเรียบรอย 
เกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎกระทรวงแบ งส วนราชการ กรมอุทยานแห งชาติ                         
สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2547 และคําสั่งกรมอุทยาน     
แหงชาติ    สัตวปา และพันธุพืช ที่ 129/2549  ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549  เรื่อง แตงตั้งขาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงตามโครงสรางการแบงงานภายในที่ ก.พ. กําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่    
แกไขเพิ่มเติม และความใน ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ 
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 จึงมีคําส่ังดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไว 
ในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวน 
การแลกเปลี่ยน การเชา และการลงโทษผูทิ้งงาน ดังนี้ 

(1) อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของ 
       หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 4 
(2) ส่ังซื้อหรือ ส่ังจางนอกจากวิธีพิ เศษหรือวิธีกรณีพิ เศษครั้ งหนึ่ งภายในวงเงินไม เกิน    

20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท 
       (สิบลานบาทถวน) 
(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 
       หนวยงานสวนกลาง 
(5) ส่ังจางทีปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท 
      (สิบลานบาทถวน) 

 
 
 

 
 

(6)…. 



  

 
 

(6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
       (สิบลานบาทถวน) 
(7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

    ขอ 2   มอบอํานาจใหรองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ไดรับมอบหมาย                     
ใหกํากับ ดูแล สํานักอนุรักษสัตวปา มีอํานาจในการดําเนินการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของ       
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1)  อนุมัติการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของ 
        หัวหนาหนวยงานสวนกลางตามที่กําหนดไวในขอ 3 
(2)  ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงิน 
        ไมเกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
(3) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท                 
       (สิบลานบาทถวน) 
(4) ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจของหัวหนา 
       หนวยงานสวนกลาง 
(5) ส่ังจางทีปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) 
(6) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  
      (สิบลานบาทถวน) 
(7) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 ขอ  3 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา มีอํานาจดังนี้ 
(1) ส่ังซื้อหรือส่ังจางทุกวิธีครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(2) ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมกิน 4,000,000 บาท (ส่ีลานบาทถวน) 
(3) ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
       4,000,000 บาท  (ส่ีลานบาทถวน) 

 ขอ 4 มอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1 – 16 มีอํานาจดังนี้ 
(1)   ส่ังซื้อหรือส่ังจางนอกจากวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายใน 

  วงเงินไมเกิน 18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) 
(2)   ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
 10,000,000 บาท   (สิบลานบาทถวน) 
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(3)   ส่ังซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน  
   18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) 

(4)   ส่ังจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 8,000,000 บาท  
 (แปดลานบาทถวน) 
(5)  ส่ังจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท                                        

(หาลานบาทถวน) 
 การสั่งซื้อหรือการสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบอํานาจไวใหรายงานตอผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 5 มอบอํานาจใหนักวิชาการปาไม หรือเจาหนาที่บริหารงานปาไม หรือเจาหนาที่บริหารงาน 
ทั่วไป ระดับ 7 ขึ้นไป ซึ่งทําหนาที่ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาดังนี้ 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  1  สาขาสระบุรี 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  3  สาขาเพชรบุรี 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่  6  สาขาปตตานี 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13  สาขาลําปาง 
  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  สาขาแมสะเรียง 
และการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 1, 3, 6, 13 และ 16  มีอํานาจดังนี้ 
  (1) ส่ังซื้อวัสดุหรือจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ       
การจางเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งภายในวงเงินภายใน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
  (2) การสั่งซื้อส่ังจางโดยวิธีอื่นครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหผูรับมอบอํานาจ 
รายงานตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษตนสังกัด เปนผูดําเนินการ 
  ขอ 6 มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 8 ลงมา ซึ่งทําหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มี     
สํานักงานประจําอยูในสวนภูมิภาค และการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอสํานักอนุรักษสัตวปา หรือสํานักบริหาร     
พื้นที่อนุรักษ ที่ 1 – 16 มีอํานาจดังนี้ 

(1) ส่ังซื้อวัสดุหรือส่ังจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ 
การจางเหมาบริการ โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
  (2) การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีอื่นครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบไว ใหผูรับมอบอํานาจ 
รายงานตอผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่เปนหนวยเบิกจาย เปนผูดําเนินการ 
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 ขอ 7 การสั่งซื้อหรือการสั่งจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกินอํานาจที่มอบใหแกผูรับมอบอํานาจ 
ตามขอ 5 และ ขอ 6 ใหจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ    พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 27 หรือขอ 28 หรือขอ 78 หรือขอ 96 สงสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ 
ตนสังกัด เปนผูดําเนินการ 
 ขอ 8 ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 2 มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและการจําหนาย
ตามที่กําหนดไวในหมวด 3 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข 
เพิ่มเติม  
 ขอ 9 ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 3 และขอ 4 มีอํานาจในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการ 
จัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข 
เพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยนและการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ ดังนี้ 

(1)  ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
(2)  แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
(3)  ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4)  อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5)  แตงตั้งเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
(6)  อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

 ขอ 10 ใหผูที่ไดรับมอบอํานาจตามขอ 3 และขอ 4 มีอํานาจในการดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ควบคุมพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใชปฏิบัติงาน 

และเก็บรักษาที่หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข 
เพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม 

(2) จัดทําทะเบียนครุภัณฑ โดยใหจัดประเภทครุภัณฑใหเปนไปตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ และรายงานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑที่ไดมาใหมให 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชทราบ ตามแบบฟอรม ก.ที่แนบทายคําส่ังนี้ โดยสงใหกรมอุทยานแหงชาติ         
สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่ลงทะเบียนครุภัณฑและกําหนดรหัสครุภัณฑแลวเสร็จ 

(3) จําหนายพัสดุทุกชนิดที่เปนของหนวยงาน รวมทั้งของหนวยงานอื่นที่นํามาใชปฏิบัติงาน 
และเก็บรักษาที่หนวยงาน ใหเปนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แกไข 
เพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 3 การจําหนาย เมื่อไดดําเนินการจําหนายพัสดุตามระเบียบแลว ใหลงจายพัสดุออก 
จากทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานทันที แลวรายงานผลการจําหนายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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ทราบตามแบบฟอรม ค. ที่แนบทายคําส่ังนี้ และสงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 30 วัน  
นับจากวันลงจายพัสดุนั้น 

(4) สําหรับส่ิงปลูกสราง เมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จใหรายงานขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.9) ตอกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ปลูกสราง 
แลวเสร็จ แลวรายงานการขึ้นทะเบียนตามแบบฟอรม ข. ที่แนบทายคําส่ังนี้ พรอมสําเนาเอกสารการรับ 
ขึ้นทะเบียนของกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่จํานวน 1 ชุด สงใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช ภายใน 7 วัน นับจากวันไดรับแจงการรับขึ้นทะเบียน เพื่อลงทะเบียนใหถูกตองตรงกัน 
 ขอ 11  ใหผูไดรับมอบอํานาจตามขอ 5 และขอ 6 มีอํานาจดังนี้ 

11.1) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 ของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนการแลกเปลี่ยน การเชา 
และการลงโทษผูทิ้งงาน ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่ไดรับมอบอํานาจ ดังนี้ 

(1)  ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง 
(2)  แกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง 
(3)  ขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง 
(4)  อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง 
(5)  อนุมัติการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา 

11.2) ควบคุมพัสดุทุกชนิดใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 3 สวนที่ 2 การควบคุม 
 ขอ 12 ใหหนวยงานตามขอ 3 และขอ 4 มีหนาที่กําหนดรหัสครุภัณฑของหนวยงานที่ไดมา 
ทุกวิธี ใหเปนไปตามคูมือการกําหนดหมายเลขครุภัณฑที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กําหนด 
 ขอ 13 การจัดหาใดที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่คําส่ังนี้ใชบังคับให 
ดําเนินการตอไปตามคําส่ังที่ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะดําเนินการตามคําส่ังนี้ได 
 
      ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                 ส่ัง ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2549 
 

                (ลงชื่อ)  นายดํารงค    พิเดช 
                              (นายดํารงค    พิเดช ) 

                        อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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รายงานการขึน้ทะเบียนครุภัณฑ 

       สวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
       หนวยงาน …………………………… 

แผนงาน……………………… (3) …………………. 
งาน/โครงการ ………………... (4) …………………. 
ประเภทครุภัณฑ…… (5) ………..….รหัสครุภัณฑ………..…. (6) ..…………..…. ลักษณะ/คุณสมบัติ……..……..…..…. (7)……………....… รุน/แบบ …..………… (8)…………………. 
ใชประจําที่ …………………..……………… (9) ……………………….………………………… ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ……………………...……….……… (10) ….…….…..……… 
ที่อยู …………………………………………..…. (11) ………………………………………………………………………….… โทรศัพท ………….…………………… (12) …………….. 
ประเภทเงิน      เงินงบประมาณ         เงินนอกงบประมาณ   เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ         อื่น ๆ      
วิธีการไดมา    ตกลงราคา          สอบราคา    ประกวดราคา            วิธีพิเศษ        รับบริจาค 

วันเดือนป ที่
เอกสาร 

รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 
ชุด/กลุม 

มูลคา
รวม 

อายุ 
การใชงาน 

อัตราคา
เสื่อมราคา 

คาเสื่อม
ราคา 

ประจําป 

คาเสื่อม
ราคา 
สะสม 

มูลคา
สุทธิ 

หมายเหต ุ

            
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

แบบฟอรม ก. 



  

 
คําอธิบายรายงานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

การบันทึกทะเบียน ใหบันทึกทะเบียน 1 ใบตอทรัพยสิน 1 รายการ 
หรือตอชุดหรือตอกลุมแลวแตกรณี 

 
1. สวนราชการ                                                ใหระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด 
2. หนวยงาน  ใหระบุชื่อหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
3. แผนงาน  ใหระบุแผนงานตามใบอนุมัติเงินประจาํงวด 
4. งาน/โครงการ ใหระบุงาน/โครงการตามใบอนุมัติเงินประจํางวด 
5. ประเภท  ใหระบุประเภทของครุภัณฑตามการจําแนกประเภทรายจายตาม 
  งบประมาณของสํานักงบประมาณ 
6. รหัส  ใหระบุรหัสครุภัณฑ 
7. ลักษณะ/คุณสมบัติ ใหระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพยสิน 
8. รุน/แบบ  ใหระบุรุนหรือแบบของทรัพยสิน 
9. สถานที่ตั้ง/หนวยงานที่รับผิดชอบ ใหระบุสถานที่ตั้งของทรัพยสินหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ทรัพยสินนั้น 
10. ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ใหระบุชื่อผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน  
11. ที่อยู  ใหระบุที่อยูของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน 
12. โทรศัพท  ใหระบุหมายเลขโทรศัพทของผูขายหรือผูรับจางหรือผู 
  บริจาคทรพัยสิน 
13. วัน เดือน ป                                                ใหระบุวัน เดือน ป ที่ไดรับทรัพยสิน 
14. ที่เอกสาร  ใหระบุเลขที่เอกสารแสดงการไดมาของทรัพยสิน 
15. รายการ  ใหระบุชื่อหรือชนิดของทรัพยสิน เชน เครื่องปรับอากาศ 
  เครื่องถายเอกสาร เปนตน 
16. จํานวนหนวย ใหระบุจํานวนหนวยของทรัพยสินตอหนึ่งรายการ 
17. ราคาตอหนวย/ชุด/กลุม ใหระบุถึงจํานวนเงินที่แสดงถึงราคาตอหนวย หรือตอชุด 
  หรือตอกลุมของทรัพยสิน (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มดวย) 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                    
18. มูลคารวม  ใหระบุจํานวนเงินรวมของทรัพยสินทั้งหมด 
19. อายุใชงาน                                                 ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ 
  ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนด 
20. อัตราคาเสื่อมราคา ใหระบุอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน 
21. คาเสื่อมราคาประจําป ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป 
22. คาเสื่อมราคาสะสม ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใช 
  ทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน 
23. มูลคาสุทธิ                                                 ใหระบุมูลคาทรัพยสินหลังจากหักคาเสื่อมราคาตั้งแตป 
  ที่เริ่มใชทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน 
24. หมายเหตุ  ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน เชน การจําหนายทรัพยสิน 
  ออกจากบัญชี เปนตน 
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รายงานการขึน้ทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสราง 

       สวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
       หนวยงาน ……………………………………………. 

แผนงาน……………………… (3) …………………. 
งาน/โครงการ ………………... (4) …………………. 
ประเภท (5) อาคารชั่วคราว/อาคารถาวร/สิ่งปลูกสราง ลําดับที่.…. (6) …..………. ลักษณะ/คุณสมบัติ………………………..….…. (7) …………………………………..……...……………. 
ใชประจําที่ …………………………… (8) ……………………………………….……… ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ………………….….……… (9) ………………….…..…..….………… 
ที่อยู …………………………………………. (10) …………………………………………..…………………… โทรศัพท ………………………..………………………..(11) ……………. 
ประเภทเงิน      เงินงบประมาณ          เงินนอกงบประมาณ     เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ         อื่น ๆ  
วิธีการไดมา    ตกลงราคา           สอบราคา    ประกวดราคา            วิธีพิเศษ        รับบริจาค 

วันเดือนป ที่
เอกสาร 

รายการ จํานวน 
หนวย 

ราคาตอ
หนวย 
ชุด/กลุม 

มูลคา
รวม 

อายุ 
การใชงาน 

อัตราคา
เสื่อมราคา 

คาเสื่อม
ราคา 

ประจําป 

คาเสื่อม
ราคา 
สะสม 

มูลคา
สุทธิ 

หมายเหต ุ

            
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



  

คําอธิบายรายงานขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสราง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

การบันทึกทะเบียน ใหบันทึกทะเบียน 1 ใบตอทรัพยสิน 1 รายการ 
หรือตอชุดหรือตอกลุมแลวแตกรณี 

 
1. สวนราชการ  ใหระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด 
2. หนวยงาน  ใหระบุชื่อหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
3. แผนงาน  ใหระบุแผนงานตามใบอนุมัติเงินประจํางวด 
4. งาน/โครงการ  ใหระบุงาน/โครงการตามใบอนุมัติเงินประจํางวด 
5. ประเภท  ใหระบุประเภทของทรัพยสิน เชน อาคารชั่วคราว อาคารถาวร 
  หรือส่ิงปลูกสราง 
6. ลําดับที่  ใหระบุลําดับที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษกําหนดให 
7. ลักษณะ/คุณสมบัติ  ใหระบุชื่อหรือชนิด เชน ที่ทําการ บานพักขาราชการ ระดับ  1-2 
  หอพักน้ําสงน้ํา ฯลฯ 
8. สถานที่ตั้ง/หนวยงานที่รับผิดชอบ  ใหระบุสถานที่ตั้งของทรัพยสินหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  ทรัพยสินนั้น เชน อุทยานแหงชาติตะรุเตา เปนตน 
9. ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค  ใหระบุชื่อผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน  
10. ที่อยู  ใหระบุที่อยูของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน 
11. โทรศัพท  ใหระบุหมายเลขโทรศัพทของผูขายหรือผูรับจางหรือผู 
  บริจาคทรัพยสิน 
12. วัน เดือน ป  ใหระบุวัน เดือน ป ที่ไดรับทรัพยสิน 
13. ที่เอกสาร  ใหระบุเลขที่เอกสารแสดงการไดมาของทรัพยสิน 
14. รายการ  ใหระบุรายละเอียดลักษณะ คุณสมบัติ เชน อาคาร ไมชั้นเดียว 
  1 หองทํางาน 1 หองน้ํา 
15. จํานวนหนวย  ใหระบุจํานวนหนวยของทรัพยสินตอหนึ่งรายการ 
16. ราคาตอหนวย/ชุด/กลุม  ใหระบุถึงจํานวนเงินที่แสดงถึงราคาตอหนวย หรือตอชุด 

หรือตอกลุมของทรัพยสิน (ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มดวย) 
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17. มูลคารวม  ใหระบุจํานวนเงินรวมของทรัพยสินทั้งหมด 
18. อายุใชงาน  ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ 
  ที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนด 
19. อัตราคาเสื่อมราคา  ใหระบุอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน 
20. คาเสื่อมราคาประจําป  ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป 
21. คาเสื่อมราคาสะสม  ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแตปที่เริ่มใช 
  ทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน 
22. มูลคาสุทธิ  ใหระบุมูลคาทรัพยสินหลังจากหักคาเสื่อมราคาตั้งแตป 
  ที่เริ่มใชทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน 
23. หมายเหตุ  ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน เชน การจําหนายทรัพยสิน 
  ออกจากบัญชี เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แบบรายละเอียดครุภัณฑที่ขอความเห็นชอบ / ที่จําหนายแลว 

งบงาน ……………………………………………………….. 
งาน / โครงการ ………………………………………………... 

ครุภัณฑที่ไดมา 
วัน เดือน ป รหัสครุภัณฑ 

ไมไดขอ
กําหนดรหัส
ครุภัณฑ 

ยี่หอแบบ ชนิด 
ขนาดและ
ลักษณะ 

หมายเลข
เครื่อง / 
ทะเบียน 

ราคาตอหนวย 
(บาท) เงิน

งบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ ครุภัณฑรับ

บริจาค 
ใชประจําที่ หมาย

เหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบฟอรม ค. 





  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ที่  114/2547 

 
เรื่อง    การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในการบริหารงานและงบประมาณ โครงการถายโอน 
           การสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

----------------------------- 
 
 ต ามมติ คณะ รั ฐ มนต รี เ มื่ อ วั น ที่  28   เ มษ า ยน   2546   แ ล ะ วั น ที่  6  พฤษภาคม  2546                         
เห็ นชอบให ผู ว า ราชการจั งหวั ดทุ กจั งหวั ด   เป น ผู บ ริหาร สู ง สุดของจั งหวั ด   และใช การบริ หารงาน                         
แบบบู รณาการ   ฉะนั้ น   เ พื่ อ ให ก า รบริ ห า ร ง านและงบประมาณโคร งกา รถ า ย โอนกา รสนั บสนุ น                         
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอมในระดับจังหวัด   ของผูว าราชการจังหวัด   มีความ                    
คลองตัว  และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น 
 อาศัยอํ านาจตามพระราชบัญญัติ ระ เบียบบริหารราชการแผนดิน  พ .ศ .2534 มาตรา  38(7 )                  
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ  พ .ศ.2546 เลขาธิการสํานักงานนโยบาย                        
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงมอบอํานาจการบริหารงานและงบประมาณ  โครงการ                    
ถ าย โอนการสนั บสนุ นแผนปฏิบั ติ ก า ร เพื่ อ กา รจั ดกา รคุณภาพสิ่ ง แ วดล อม ในระดั บจั งหวั ด  ให แก                         
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย    เชียงใหม    ลําปาง    พิษณุโลก    สุโขทัย    กําแพงเพชร    พะเยา    พิจิตร                         
สกลนคร    อํานาจเจริญ    ยโสธร    อุบลราชธานี    บุ รี รัมย    ชัยนาท    สุพรรณบุ รี    ลพบุ รี    อางทอง                         
พระนครศรีอยุธยา    ราชบุ รี    เพชรบุ รี    ประจวบคี รีขันธ    ฉะเชิงเทรา    ชลบุ รี    ตรัง    นครศรีธรรมราช                         
และสงขลา  ตามบัญชีการมอบอํานาจและหลัก เกณฑการใชอํ านาจของผู ว า ราชการจั งหวัด  ในการ                         
บ ริหา ร ง านและงบประมาณ  โ ค ร งกา รถ า ย โอนการสนั บสนุ นแผนปฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ จั ดกา รคุณภาพ                         
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  ดังรายละเอียดแนบทายนี้  
  
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป  
 

ส่ัง  ณ  วันที่  9 มีนาคม  พ .ศ .  2547 
 

                      (ลงชื่อ)   นางวณี  สัมพันธารักษ 
               ( นางวณี  สัมพันธารักษ ) 

         เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

เอกสารแนบ ง.๙ 



  

แบบบัญชีการมอบอํานาจ 
บัญชีการมอบอํานาจของ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 
เรื่องที่มอบอํานาจ กฎหมายที่สรางอํานาจ หลักเกณฑการใชอํานาจ ระยะเวลาการรายงานการใชอํานาจ 

1. การบริหารงานและงบประมาณ โครงการ 
   ถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ 
   การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
-  การอนุมัติ อนุญาต วินิจฉัย และสั่งการ 
   เกี่ยวกับการบริหารงานและงบประมาณ 
-  การประสาน กํากับ และติดตามประเมินผล 
  การดําเนินงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
   ของโครงการและเกิดประโยชนแกประชาชน 
   ในพื้นที่ 
-  การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และแผนการ 
   ใชจายงบประมาณ ของปงบประมาณ 
-  การขอรับการจัดสรรเงินประจํางวด การ 
   เบิกจายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลง 
   รายการเงินประจํางวด การใชเงินประจํางวดเหลือจาย 
- การติดตามผล ประเมินผล และรายงานผล 
 
 
 
 
 

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

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. 2546 

1. การบริหารงานโครงการ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ        
พ.ศ. 2546 

2. การบริหารงบประมาณโครงการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการพ.ศ. 2546                         
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

1. เมื่อไดมีการใชอํานาจในการอนุมัติ อนุญาต 
วินิจฉัย และสั่งการ ขอให สําเนาสง
สํานักงานฯ ภายในสิบหาวัน 

2. ขอใหรายงานผลการปฏิบัติงานและ        
การใชจายงบประมาณ เปนราย            
ไตรมาส 

3. ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็น          
สมควรมอบอํานาจตอไปแกหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด หรือหัวหนา        
สวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานใน
จังหวัดได ขอใหสําเนาสงสํานักงานฯ 
ภายในสิบหา      วัน นับจากวันที่ไดลงนาม
มอบอํานาจ 

 



  

แบบ สจบ. 3 

สาระที่เปนอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
(พ.ร.บ., พ.ร.ฎ. กฎกระทรวง, ประกาศ,ฯ) 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXX 
XXXXX 

ประเภท / ชื่อ กฎหมาย 
(พ.ร.บ., พ.ร.ฎ. กฎกระทรวง, 

ประกาศ,ฯ) ที่เปนฐาน 
อํานาจชั้นตน เนื้อหาอํานาจ 

ผูมีอํานาจขั้นตน 
(ผูมีอํานาจตาม 

กฎหมาย) 

อํานาจที่มอบให 
ผูวาราชการจงัหวัด หมายเหต ุ

    - การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน          
และแผนการใชจาย             
งบประมาณ ของปงบประมาณ 

- การขอรับการจัดสรรเงิน              
ประจํางวดการเบิกจาย                       
งบประมาณ  การโอน            
เปลี่ยนแปลง รายการเงิน                   
ประจํางวด การใชเงิน                  
ประจํางวดเหลือจาย 

- การติดตาม ประเมินผล และ          
รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

หลักเกณฑการใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ในการบริหารงานและงบประมาณ 
โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในระดับจังหวัด 
 
 มติ คณะรั ฐมนตรี เ มื่ อ วั นที่  28 เ มษายน  2546 และวั นที่  6 พฤษภาคม  2546 เ ห็ นชอบให                         
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  เปนผูบริหารสูง สุดของจังหวัด  และใชการบริหารงานแบบบูรณาการ                    
โดยในการนี้ ไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 กําหนดให                       
สวนราชการมอบอํานาจ  กรณีการใช อํ านาจในเขตจั งหวัด  ให ผู ว า ราชการจั งหวัด  และระ เบียบ                        
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  พ .ศ .2546 วางระบบ                         
กา รบ ริ ห า ร ง านจั ง ห วั ด แบบบู รณากา ร  และ ร ะ เบี ยบ สํ านั กน ายกรั ฐมนตรี  ว า ด ว ยกา รบริ ห า ร                         
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ .ศ .2546 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจการ                      
บริหารงบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัด 
 เพื่ออนุวัติให เปนไปตามระเบียบดังกลาว  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ                
และ ส่ิงแวดลอม  จึ งกํ าหนดหลัก เกณฑการใชอํ านาจของผู ว าราชการจังหวัด  ในการบริหารงาน                       
และงบประมาณ  โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม                 
ในระดับจังหวัด ดังนี้ 

1. การบริหารงานโครงการ 
1.1 ในการบริหารงานโครงการ  ให ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการอนุมัติ  อนุญาต            

วินิจฉัย  และสั่งการแทนสวนราชการเจาของงบประมาณ  เพื่อใหสามารถตัดสินใจและแกไขปญหา                 
จากการดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเมื่อมีการใชอํานาจดังกลาว               
ขอใหสําเนาสงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ภายในสิบหาวัน  

1.2 ในการประสานและกํากับการดําเนินงาน  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจจัดระบบ            
การประสานและกํ ากับการดํ า เนินงานโครงการ  ให เปนไปตามวัตถุประสงคและเป าหมายของ                      
โครงการที่กําหนด  แทนสวนราชการเจาของงบประมาณ  

1.3 เมื่อได รับมอบอํานาจจากสวนราชการแลว  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  เห็นชอบให ผู ว าราชการจั งหวัดมีอํ านาจในการมอบอํานาจ                        
ตอใหแกหั วหนาส วนราชการประจํ าจั งหวัด    หรือหัวหนาส วนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติ งานใน                     
จังหวัดได  ตามที่ ผู ว าราชการจังหวัดเห็นสมควร    ทั้ งนี้    ให สําเนาสง สํานักงานนโยบายและแผน          
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อทราบภายในสิบหาวัน นับจากวันที่ไดลงนามมอบอํานาจ 

2. การบริหารงบประมาณ 
2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

2.1.1  ใหสวนราชการเจาของงบประมาณแจงรายละเอียดรายการพรอมระบุ                 
พื้นที่ดําเนินการ  หนวยดําเนินการ  และวงเงินงบประมาณที่ ได รับการจัดสรรงบประมาณตามที่       

 
 



  

ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   หรือพระราชบัญญัติ                              
งบประมาณรายจาย เพิ่มเติม แลวแตกรณี ใหแกจังหวัด 
   2.1.2.  การขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ใหจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติงาน                        
และแผนการใชจายงบประมาณโครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ  ในระดับจังหวัด                       
จัดสงสํานักงานงบประมาณในการขอรับการจัดสรรงบประมาณครั้งแรกของปงบประมาณนั้นๆตาม           
หลักเกณฑและวิธีการที่ สํานักงบประมาณกําหนด  และในกรณีที่ มีความจําเปนตองปรับปรุงแผนการ          
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  ใหจังหวัดขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ                           
ทั้งนี้ ใหสําเนาสงสวนราชการเจาของงบประมาณ  ทราบดวย 
  2.2 การจัดสรรและใชจายงบประมาณ 
   2.2.1  การขอรับการจัดสรรเงินประจํางวด  เมื่อสํานักงบประมาณอนุมัติเ งิน                         
ประจํางวด  หมวดเงินอุดหนุนโครงการถายโอนสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ  ในระดับจังหวัด                               
ใหจังหวัดแลว  จังหวัดจะตองแจงรายละเอียด  รายการ  และวงเงินงบประมาณใหแกองคกร                               
ปกครองสวนทองถิ่นที่ เปนหนวยดําเนินการทราบ  และดําเนินการตามวงเงินและรายการที่ได รับ                    
การจัดสรรงบประมาณตอไป 
   2.2.2  การเบิกจายงบประมาณ  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจลงนามและ                            
ยื่นแบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน และใบแจงการเปลี่ยนแปลงรายการแทนสวน                         
ราชการเจาของงบประมาณ และดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายงบประมาณ            
โครงการถายโอนบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 
   2.2.3  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด  กรณีจําเปน ผูวาราชการ                
จังหวัดมีอาํนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดได ตามหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย                        
งบประมาณโครงการถายโอนบริการสาธารณะแกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กระทรวงการคลัง          
กําหนด 
   2.2.4  การใช เงินประจํางวดเหลือจาย  กรณีองคปกครองสวนทองถิ่นได                        
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามรายการที่ได รับอนุมัติบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายแลว มี                              
เงินประจํางวดเหลือจาย ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจนาํเงินประจํางวดเหลือจายไปดาํเนินการ                    
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายงบประมาณโครงการถายโอนบริการสาธารณะใหแกองคกร                   
ปกครองสวนทองถิ่นที่กระทรวงคลังกําหนด 
  2.3 การติดตามผล ประเมินผล และรายงานผล  
   2.3.1  ใหจังหวัดจัดใหมีระบบติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลการ                    
ปฏิบัติการและการใชจายงบประมาณ  และจัดทํารายการตามแบบที่ สํานักงบประมาณกําหนด                     
และใหสําเนาสงสวนราชการเจาของงบประมาณ  ทราบดวย 
   2.3.2  สวนราชการเจาของงบประมาณ  จะทําการติดตามประเมินผลการ                    
ปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณจากรายงาน  และ /หรือดวยวิธีการอื่นใด เพื่อประกอบการ           
วิเคราะหและวางแผนในโอกาสตอไป 
 



  

(ครุฑ) 
คําส่ังกรมปาไม 
ที่ 47/2548 

เรื่อง  ใหจัดโครงสรางหนวยงานภายในของกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) 
 ในสังกัดกรมปาไม เพื่อปฏิบัติงานประจําสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัด 

----------------------------- 
 ตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่ 1 8 2 / 2 5 4 7 ลงวันที่ 2 5  
มิถุนายน พ.ศ.  2 5 4 7  เรื่อง ใหจัดตั้งหนวยงานในสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด  เพื่อปฏิบัต ิ    
ตามอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ           
ส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2 5 4 7 ตอมา ก.พ.  ไดมีมติอนุมัติใหกําหนดตําแหนงของกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการ 
บริหารสวนภูมิภาค จํานวน 75 จังหวัด ซึ่งเปนการจัดโครงสรางหนวยงานภายในสวนราชการ โดยกําหนดเปนกลุม     
ที่รายงานตรงตออธิบดีและราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมปาไมเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวน     
ราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.  2 5 4 7 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ดวนที่สุด        
ที่ นร. 1008.3.2/ว 1426  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สําหรับกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค      
ดังกลาว มีหนาที่รับผิดชอบภารกิจดานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับปาไมตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมจังหวัดซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง 
แวดลอมและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการโดยมี 
เงื่อนไขใหกรมปาไมจัดโครงสรางหนวยงานของกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค(ดานปาไม)  
ปฏิบัติงานประจําสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตามหนังสือกรมปาไมดวนที่สุดที่ 
 1601.2/1221  ลงงันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.  2547 และเพื่อใหสอดคลองกับคําส่ังกรมปาไม ที่ 46/2548 ลงวันที่  
มกราคม พ.ศ.  2 5 4 8 เรื่อง การจัดสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในสวนราชการที่ตั้งขึ้น 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2547นั้น 
 ฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมและประโยชนแกทางราชการอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  31 
3 2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.  2 5 3 4 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบ                        
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.  2 5 4 5 และมติ ก.พ.  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ดวนที่สุด ที่ นร  
1008.3.2/1426  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.  2547 และโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม กรมปาไมจึงเห็นควรจัดโครงสรางหนวยงานของกลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค  
(ดานปาไม) โดยปฏิบัติงานประจําสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด  สําหรับกลุมปฏิบัติภารกิจ 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค  เปนกลุมที่รายงานตรงตออธิบดี  ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางในสังกัดกรมปาไม  
สําหรับสถานที่ปฏิบัติงานใหใชอาคารสํานักงานของสํานักงานปาไมจังหวัดเดิมดังนี้ 

 
……/1. กลุมปฏิบัติภารกิจ 

 
 
 

เอกสารแนบ อ.๓ 



  

 
 

 1. กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม)   มีอํานาจหนาที่ 
  (1)  ปฏิบัติงานภารกิจดานสนับสนุนที่ เกี่ยวของกับปาไมในทองที่จังหวัดและอําเภอ  

ตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามที่กฎหมายกําหนดให 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด มีอาํนาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม 
กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต และกฎหมายอื่น 
ที่ เกี่ยวของตามที่ได รับมอบหมายซึ่งกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

 ( 2 )  ใหปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการฯ ที่กําหนด และรับผิดชอบดูแลจัดการทรัพยสิน 
อาคารสํานักงาน  พัสดุและครุภัณฑของสํานักงานปาไมจังหวัดเดิมของกรมปาไม  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ  
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ประกอบดวย 4 ฝาย และสํานักงานปาไมสาขา (อําเภอ….) 

1.1  ฝายบริหารทั่วไป  รับผิดชอบ 
(1)  ปฏิบัติงานธุรการ  งานการเจาหนาที่  และงานสารบรรณทั่วไป 
(2)  ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

1.2   ฝายการใชประโยชนที่ดินปาไม  รับผิดชอบ 
(1)  ตรวจสอบ และควบคุมการใชประโยชนที่ดินปาไม ตามกฎหมายวาดวยการปาไม 
(2)  ประสานการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในระดับจังวัด 
(3)  จัดทําแผนยุทธการเพื่อการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการบุกรุก 

ทําลายทรัพยากรปาไมในพื้นที่จังหวัด และประสานการปฏิบัติงานกับสํานักงานปาไมสาขา (จังหวัด….) และ 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ 

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
1.3 ฝายอุตสาหกรรมปาไม รับผิดชอบ 

(1) อนุญาต และควบคุมการใชประโยชนจากไม อุตสาหกรรมปาไม และผลิตผลปาไม 
(2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

1.4 ฝายจัดการปาชุมชนและไมเศรษฐกิจ  รับผิดชอบ 
(1) อนุญาตเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสวนปาและการตัดฟนไมสวนปาเอกชนตาม 

กฏหมายสวนปา 
(2) อนุญาตและควบคุมเกี่ยวกับการมีและใชเล่ือยโซยนตตามกฎหมายเลื่อยโซยนต 

 
…./(3) อนุญาต 
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   (3)        อนุญาต และควบคุมเกี่ยวกับการจัดตั้งปาชุมชน โดยปฏิบัติใหเปนไปตาม                                         
ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

       (4)    ประสานการปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับปาชุมชน และไมเศรษฐกิจกับ 
สํานักงานปาไมสาขา (จังหวัด…) 

  (5)    ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 1.5   สํานักงานปาไมสาขา (อําเภอ….)      รับผิดชอบ 

(1) ปฏิบัติงานภารกิจดานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับปาไมในทองถิ่นอําเภอ ตามอํานาจ 
หนาที่ของสํานักงานทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคของ 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตามที่กฎหมายกําหนดใหสํานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมาย 
วาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวาดวยเลื่อยโซยนต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 และปฏิบัติงานตามที่หัวหนากลุมภารกิจ 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) มอบหมาย 

(2) มีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปาไม สาขา (จังหวัด….) และ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

(3) ปฏิบัติรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

2.  หลักการและเงื่อนไขของการจัดโครงสรางหนวยงานภายในของกลุมปฏิบัติภารกิจ  
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) ในสังกัดกรมปาไม ประจําสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมจังหวัด  75  จังหวัด 

2.1 กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) เพื่อปฏิบัติงาน 
ประจําสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกลุมที่รายงานตรงตออธิบดี ซึ่งเปนราชการ 
บริหารสวนกลางในสังกัดกรมปาไม โดยปฏิบัติภารกิจดานสนับสนุนที่เกี่ยวของกับปาไมตามอํานาจหนาที่ 
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้ กรมปาไมจัดอัตรากําลังและออกคําส่ัง 
ใหไปปฏิบัติงานภายใตการกาํกับดูแลบังคับบัญชาของ ทสจ. เพื่อรับผิดชอบและปฏิบัติงานอนุญาตและ 
บริการประชาชน ตามที่กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

2.2 กรมปาไมจัดอัตรากําลังใหเพียงพอ โดยมีหนวยงานประจําอําเภอ หนวยรับผิดชอบ             
ปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมไมเศรษฐกิจ และงานปาชุมชน 
 

 
…./2.3  ระบบการเบิกจาย 
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                               2.3 ระบบการเบิกจายของหนวย   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                               
ให  ทสจ.  เปนผูกํากับดูแล  และเปนหนวยเบิกจาย  ( ตามวิธีการงบประมาณ และระเบียบการเงิน  การพัสดุ                         
ที่ทําได)  เนื่องจาก  ทสจ.  มีระบบบัญชีราชการสวนภูมิภาค และอัตรากําลังเจาหนาที่บัญชีและการเงิน ซึ่ง                       
รับโอนมาจากสํานักงานปาไมจังหวัดอยูแลว  รวมทั้ง   ยังเปนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย              
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546  อีกดวย 

  2.4  กรมปาไมมอบอํานาจในการพิจารณาความดีความชอบใหกับผูวาราชการจังหวัด                      
โดยกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการเสนอสําหรับขาราชการและลูกจางประจาํผูปฏิบัติงาน                         
ประจํากลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติ                           
ระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ.  2535   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534                              
ประกอบกับมติ ครม.  ตามหนังสือดวนที่สุด  ที่  นร  0504 / 10995   ลงวันที่  5  สิงหาคม  2546 
  
         ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
 

     ส่ัง  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2548 
 

(ลงชื่อ)  นายฉัตรชัย    รัตโนภาส 
             (นายฉัตรชัย   รัตโนภาส) 

           อธิบดีกรมปาไม 
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(ครุฑ) 

 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กรมปาไม  สํานักงานเลขานุการกรม   โทร. 0 2561 4292-3  ตอ 196 
ที่  ทส  1601.2/ 4766       วันที่  6   พฤษภาคม  2548 
เรื่อง การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม 
 
เรียน รองอธิบดีกรมปาไมทุกทาน     ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก          ผูอํานวยการกองทุกกอง 
 เลขานุการกรมปาไม              หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร            ผูอํานวยการกลุมนิติการ 
 หัวหนากลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) ทุกจังหวัด 
 หัวหนาสํานักงานปาไมสาขาทุกจังหวัด     หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศปาไม 
 และหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 
 
   กรมปาไมขอสงสําเนาคําส่ังกรมปาไมที่   341/2548    ลงวันที่     6   พฤษภาคม            
พ.ศ. 2548 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี มาเพื่อทราบและปฏิบัติในสวน                    
ที่เกี่ยวของตอไป 
 

 
 
                    (ลงชื่อ)  นายฉัตรชัย   รัตโนภาส 

       (นายฉัตรชัย   รัตโนภาส ) 
อธิบดีกรมปาไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมปาไม 
ที่ 341/2548 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
--------------------------- 

 ตามคําส่ังกรมปาไมที่ 229/2548  ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548   เรื่อง   มอบอํานาจให              
ผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี นั้น 
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของกรมปาไมมีความสะดวกรวดเร็ว    และมีประสิทธิภาพ       
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) มาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน พ.ศ. 2534 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545               
ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ขอ 11 (4) แหงระเบียบสํานัก         
นายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.            
2542  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม โดยใหผูวาราชการจังหวัด                         
เปนผูพิจารณาอนุมัติใหหัวหนากลุม หัวหนาฝาย หัวหนาหนวยบริการปาไมอําเภอ ขาราชการและลูกจาของ         
กลุมปฏิบัติภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) เพื่อปฏิบัติงานประจําสํานักงาน            
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด ซึ่งเปนขาราชการและลูกจางสวนกลางสังกัดกรมปาไม ดังนี้ 

1. อนุมัติใหเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.      
2526 กรณีการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรครั้งละไมเกิน 30 วัน โดยใหกระทําไดภายในวงเงินงบประมาณ          
รายจายหรือเงินอื่นที่ไดรับ 

2.  พิจารณาอนญุาตใหลาในสวนที่เปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไม ตามระเบียบวาดวยการลาของ        
ขาราชการ พ.ศ. 2535 ยกเวนลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ            
การวิจัย ณ ตางประเทศ การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ และการลาติดตามคูสมรสซึ่งอยูปฏิบัติ              
หนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศ 

3. หากผูวาราชการจงัหวัดเห็นสมควรจะมอบอาํนาจตอใหแกหัวหนาสํานกังานรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมจังหวัด สังกัดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด   สํานักงานปลัดกระทรวง            
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปฏิบัติราชการแทนตอไปก็ไมขัดของ ถือวาไดรับความเห็นชอบจาก 
อธิบดีกรมปาไมแลว 
 
 

 
 
 

/ ทั้งนี้… 



  

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และใหยกเลิกเฉพาะกรณีการมอบอํานาจใหหัวหนากลุมปฏิบัติ             
ภารกิจในราชการบริหารสวนภูมิภาค (ดานปาไม) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม ตามคําส่ังกรมปาไม            
ที่ 228/2548  ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548  สําหรับขอความอื่นนอกนั้นคงเปนไปตามคําส่ังเดิม และให            
ยกเลิกคําส่ังกรมปาไมที่  229/2548  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ 2548 โดยใหใชคําส่ังนี้แทน 

 
 

                                ส่ัง   ณ   วันที่   6   พฤษภาคม   พ.ศ.  2548 
 
                    (ลงชื่อ)  นายฉัตรชัย  รัตโนภาส 

                                     (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 
                                   อธิบดีกรมปาไม 
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                            (ครุฑ)  
คําส่ังกรมปาไม 
ที่ 123/2547 

                  เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปาไม 
----------------------------- 

  เพื่อใหการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ และการดําเนินการเกี่ยวกับการ        
พัสดุของราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค              
ในสังกัดกรมปาไมเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับมติ              
คณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   22   กรกฎาคม   2546   เรื่อง  การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด     
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 ฉะนั้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  88  (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร              
ราชการแผนดิน   พ.ศ.   2534   และที่แกไขเพิ่มเติม   อธิบดีกรมปาไมจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการ -        
จังหวัดทุกจังหวัด   ( ยกเวนกรุงเทพมหานคร )   ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 1. การบริหารงานบุคคล 

1.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง 
ก) ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ                

พลเรือนสามัญในราชการบริหารสวนภูมิภาค ตั้งแตระดับ 8 ลงมา สวนการออกคําส่ังเลื่อนขั้น                        
เงินเดือนนั้น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําส่ังสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแตระดับ 7                   
ลงมา และกรมปาไมเปนผูออกคําส่ังสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 

ข) ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา              
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค ตามระเบียบกระทรวงการดังกลาวการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา              
พ.ศ. 2544 สวนการออกคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางกรมปาไมเปนผูออกคําส่ัง 

1.2 การดําเนินการทางวินัย 
    1.2.1 ในการดําเนินการทางวินัย กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ                 
ในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการอยูในจังหวัดซึ่งมี             
กรณีอันมีมูลควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการดังนี้ 

(ก)  กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
      (1)  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ               
ทางวินัยอยางรายแรง สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจาํ             
จังหวัด และขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ขึ้นไป 

(2)  ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(3)  ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ ตามมติ อ.ก.พ.  

กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี 
                                                                       
 

ข)…. 
 

เอกสารแนบ บ.๙ 



  

                                                                                     
                                                             
 
      (ข)    กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง         
วินัยอยางรายแรง สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 

(2) ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
(4) ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติ อ.ก.พ.       

กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี 
1.2.2 ในการดําเนินการทางวินัย กรณีลูกจางประจําในสังกัด                    

ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในจังหวัด ซึ่งมีกรณีอันมีมูลควร                
กลาวหา   วากระทําผิดวินัย ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการดังนี้ 

(1) พิจารณาดําเนินการทางวินัย 
(2) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(3) ส่ังลงโทษลูกจางประจํา 

1.3 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความ                

สามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ                   
ทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ                 
ตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการแทนกรมปาไมได และใหดําเนินการตาม                 
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

1.4 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
1.4.1 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอาํนาจในการสั่งแตงตั้ง (ยาย)                    

ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด ทั้งนี้ การสั่งแตงตั้ง (ยาย) 
 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

1.4.2 กรณีขาราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง 
 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการเสนอความเห็นในการ                

แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ไปปฏิบัติงาน                
ในจังหวัด โดยพิจารณาจากเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสม และเพื่อประโยชนในการบริหารงาน            
เปนหลัก 

1.5 การรักษาราชการแทน 
1.5.1 กรณีมีผูดํารงตําแหนงปาไมจังหวัดแตไมอาจปฏิบัติราชการได                                                 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอาํนาจในการสั่งใหขาราชการพลเรือ น                                   
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ( สํานักงานปาไมจังหวัด ) ซึ่งดาํรงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ  
6 เปนผูรักษาราชการแทนปาไมจังหวัด 
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       1.5.2  กรณีตําแหนงปาไมจังหวัดวางลง 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการสั่งใหขาราชการ                          

พลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค (สํานักงานปาไมจังหวัด) ซึ่งดํารงตําแหนง                         
ไมต่ํากวาระดับ 6 เปนผูรักษาราชการแทนปาไมจังหวัดไปพลางกอน จนกวากรมปาไมจะมีคําส่ัง                   
แตงตั้งผูราชการแทน 

 1.6   การจางลูกจางชั่วคราว 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการสั่งจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน               

และรายวันที่เบิกจายเงินงบประมาณ เงินเบิกแทนสวนราชการอื่น เงินนอกงบประมาณ และเงิน                        
กูจากตางประเทศ ภายในวงเงินที่ไดรับและเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง         
กําหนด 
  2.  การบริหารงบประมาณ 
    2.1 กรณีขาราชการบริหารสวนภูมิภาค 
     ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการบริหารงบประมาณตามแผนงาน               
และงบประมาณที่สํานักงานปาไมจังหวัดไดรับการจัดสรร ตามขอ 5 (1) แหงระเบียบสํานักนายก -                  
รัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 โดยใหดําเนินการใหเปนไป           
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
    2.2 กรณีราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
     ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการโอนและ/หรือเปล่ียนแปลง                          
งบประมาณที่หนวยงานสวนกลางไดรับการจัดสรรตามขอ 5 (2) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                    
วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 โดยใหดําเนินการใหเปนไปตาม                
หมวด 3 ขอ 24, ขอ 25, และขอ 26 แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 
  3.    การบริหารพัสดุ 
    การดําเนินการจัดหาพัสดุตามที่กําหนดไวใน หมวด 2 แหงระเบียบ                        
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ              
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ภายในวงเงินที่เกินยี่สิบหาบาทถวน ไดเต็มวงเงินที่อธิบดีมี                  
อํานาจ รวมทั้งดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ระเบียบดังกลาวกําหนดไว 
  คําส่ัง หรือหนังสือการอื่นใดที่มีการมอบอํานาจไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้                          
ใหใชคําส่ังนี้แทน 
  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
                                                                                ส่ัง ณ วันที่ 5 เมษายน   พ.ศ. 2547 
 
                                                                               (ลงชื่อ)  นายฉัตรชัย  รัตโนภาส 
                                                                                           (นายฉัตรชัย  รัตโนภาส) 
                                                                                                 อธิบดีกรมปาไม 


