(ครุฑ)
คําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ 477/2546
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
………………………
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เป น ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของจั ง หวั ด และใช ก ารบริ ห ารแบบบู ร ณาการ และได มี ก าร
ประกาศใช ระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํา นาจ พ.ศ.2546 โดยมีผลบังคับ ใชตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2546 นั้น
เพื่อ ใหการบริห ารราชการของผูวาราชการจัง หวัด แบบบูณ ราการเป น ไปอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ
ประสิท ธิ ผล จึงใหยกเลิกคํา สั่ งกรมอุ ตุนิยมวิทยา ที่ 631/2533 สั่ง ณ วัน ที่ 19 พฤศจิ กายน 2533 ที่ 333/2535
สั่ง ณ วัน ที่ 25 สิง หาคม 2535 ที่ 383/2544 สั่ง ณ วัน ที่ 23 พฤศจิ กายน 2544 ที่ 370/2546 สั่ง ณ วัน ที่
29 กันยายน 2546 ที่ 446/2546 สั่ ง ณ วัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2546 และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
38 (7) แหงพระราชบัญ ญั ติ ระเบียบบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ.2534 และความในขอ 23 แหง ระเบียบสํา นัก
นายกรั ฐมนตรีว า ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2 5 4 6 ประกอบกับ ขอ 5 ( 2 ) แหงระเบียบสํา นักนายกรัฐมนตรี
วา ดวยการบริหารงบประมาณจั ง หวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ.2546 และ ขอ 28 แหง ระเบียบวา ดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2 5 4 6 มอบอํานาจใหผูวาราชการจัง หวัดทุกจัง หวั ด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ดํา เนิน การ
ในเรื่องตา ง ๆ ที่เกี่ย วกับ การปฏิบัติ ราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้น ที่จัง หวัดนั้น ๆ ตามรายละเอี ยดบั ญ ชี
การมอบอํานาจที่แ นบ และเมื่อ ดํา เนิ นการเปน ประการใดแลว ใหรายงานอธิ บ ดี กรมอุตุนิยมวิทยาทราบต อไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(ลงชื่อ) นายอนันต แทนสถิตย
( นายอนันต แทนสถิตย )
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

บัญชีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
แนบทายคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 477/2546 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2546
ที่
1

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ
อํานาจดานสั่งการตามกฎหมาย

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
1. มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 1. ใหอํานาจในการสั่งใหขาราชการและลูกจางประจํา
พ.ศ. 2534
ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการสนับสนุนงาน
ของจังหวัดในสวนที่เกี่ยวกับการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน งานใหบริการประชาชน
และงานดานการบริหารการพัฒนาพื้นที่ เชน การสั่ง
ใหตรวจอากาศเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง การสั่งใหขาราชการของกรม
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดออกใหความรูดานอุตุนิยมวิทยา
แกประชาชน อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
หรือเจาหนาที่ดานอื่น ๆ ของจังหวัด

2

การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

1. ใหอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของหนวยงาน
อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้นในเรื่องตาง ๆ ทั้งหมดตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 เทา
อํานาจของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาทุกประการ

ที่

3

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ

อํานาจดานการบริหารงานบุคคล

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

1. มาตรา 38 แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534

ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
ในกรณีที่อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไดมอบอํานาจสั่งซื้อ
หรือสั่งจางใหหัวหนาหนวยงานสวนกลางของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้นไวตามความเหมาะสม
กับระดับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบตามระเบียบ
วาดวยการพัสดุ อํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางสวนที่เกินวงเงินที่ได
มอบใหหัวหนาหนวยงานนั้นไวแลว มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดดําเนินการเต็มวงเงินเทาอํานาจของอธิบดี
กรมอุตุนิยมวิทยา
1. การดําเนินทางวินัย
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการทุกระดับของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติ
ราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 และนําเรื่อง เสนอ อ.ก.พ. กรม
อุตุนิยมวิทยาพิจารณา ตาม มาตรา 104 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน พ.ศ.2535

ที่

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
1.2 สั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
1.3 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสั่งการ
ใหมีการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ตามมาตรา 102
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
1.4 สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนในสังกัดกรม
อุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด
(1) กรณีลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ให
ผูวาราชการจังหวัดสั่ง หรือปฏิบัติใหเปนไปตามมติ
อ.ก.พ.กรมอุตุนิยมวิทยา หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามมาตรา 104
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
(2) กรณีลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา และหรือออกคําสั่งลงโทษ
ในความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวน หรือผูทําการสอบสวน

ที่

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
ตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
1.5 ในสวนของลูกจางประจํา ใหผูวาราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนการพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง และสั่งลงโทษลูกจางประจํา
ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในจังหวัด และเมื่อดําเนินการเปนประการใดแลว
ใหรายงานผลการดําเนินการใหอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา
ทราบตอไป
2. การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเขารับราชการในหนวยงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเพียงเฉพาะ
สายงานเจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่สื่อสาร และนายชางไฟฟา
(สําหรับสายงานเจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา และสายงาน
นักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตองปฏิบัติงานเทคนิค)เฉพาะทาง

ที่

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
และเกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน กรมอุตุนิยมวิทยาขอ
สงวนอํานาจไว) ดังนี้
2.1 การสรรหาบุคคลในพื้นที่
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น
เพื่อการปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ของตําแหนง โดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุ
บุคคลเขารับราชการ ตามหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดในเรื่อง การมอบอํานาจดาน
การบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด
2.2 การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กําหนดเขารับ
ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดย

ที่

4

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ

อํานาจดานการบริหารงานงบประมาณ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 ขอ 5 (2)
และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546

ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
ขอรายชื่อและรายละเอียดตาง ๆ ของผูยื่นความจํานง
จากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.
1. มอบอํานาจในการโอน และหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินเหลือจายจากการดําเนินงาน หรือจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยา ไปกําหนดเปน
รายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกัน หรือตางแผนก็ได
แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ
และกรณีมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ ใหโอนไป
ชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก โดยการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑ
ขอ 7 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงบประมาณจังหวัดบูรณาการ พ.ศ.2546
ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสรางเพิ่มเติม จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา
หนึ่งลานบาท และต่ํากวาสิบลานบาท

ที่

อํานาจที่มอบใหดําเนินการ

มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ลักษณะงานที่มอบใหดําเนินการ
2. มอบอํานาจในการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณในงบรายจายตาง ๆ ภายใต
แผนงานเดียวกันไปเพิ่มในรายการครุภัณฑและ
สิ่งกอสรางไมสามารถจัดหาไดดวยเหตุใด ๆ และ
ไมใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
ใหกับรายจายของงานหรือโครงการใด ๆ ของ
หนวยงานกรมอุตุนิยมวิทยาไดไมเกินรอยละสิบ
ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรร
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการสั่งโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
แลวใหรายงานสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ พรอมทั้ง
สําเนาแจงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเร็วอยางชาไมเกิน
15 วัน นับแตวันที่สั่งดําเนินการ

(ครุฑ)
คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ
ที่ 322/2548
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ
……………………………..
ตามที่สํานักงานสถิติแหงชาติเคยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสถิติแหงชาติไปแลวจํานวนหลายคําสั่งนั้น
เพื่อ ใหการมอบอํานาจดังกลาวรวมอยูใ นคํา สั่งเดียวกัน
จึงใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน 5 คําสั่ง คื อ คํา สั่ ง ที่ 268/2546 ลงวั นที่ 10 ตุ ลาคม 2546
คําสั่งที่ 71/2547 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2547 คําสั่งที่ 174/2547 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547 คําสั่งที่ 202/2548
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และ คําสั่งที่ 229/2548 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 โดยใหใชคําสั่งนี้แทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38(7) และ มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ.2545 เลขาธิ ก ารสถิ ติ แ ห ง ชาติ จึ ง มอบอํ า นาจให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ผู มี อํ า นาจปฏิ บั ติ ร าชการแทน
เลขาธิ ก ารสถิ ติ แ ห ง ชาติ ในการสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ การปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ การดํ า เนิ น การอื่ น ๆ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้
ในการนี้เลขาธิการสถิติแหงชาติใหความเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตามคําสั่งนี้
ตอไปใหสถิติจังหวัดไดทุกเรื่อง
การมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ไมกระทบถึงการใดที่ผูวาราชการจังหวัดและผูรับมอบอํานาจ
ตอจากผูวาราชการจังหวัดไดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติไปแลว ตามคําสั่งเดิมดั งกลาวขางต น
ตั้งแตกอนวันที่คําสั่งนี้จะมีผลใชบังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2548
(ลงชื่อ) นายสือ ลออุทัย
(นายสือลออุทัย )
เลขาธิการสถิติแหงชาติ

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ
แนบทายคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 322 / 2548 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2548
ขอ
1

เรื่องที่มอบอํานาจ
ดานการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการ
อื่น ๆ
1.1 แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด รักษาราชการ แทนสถิติ
จังหวัดในกรณีผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการได
1.2 การอนุญาตใหขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัดออกนอกเขตจังหวัด

1.3 การอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัดออกนอกเขตจังหวัด

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 47 วรรค 2
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.2524
- พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และฉบับ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2534 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2544
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
พ.ศ.2536
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.2545
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2542
- คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 390/2544 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2544

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
1.4 การอนุญาตใหพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัดออกนอก เขตจังหวัด
1.5 การซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
1.6 การแตงตั้งพนักงานและการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่หรือ พนักงาน เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508
1.7 การออกบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
1.8 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบานของ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด การรับรองการใชสิทธิการขอเบิกคาเชาบาน
รวมทั้งการอนุมัติเบิกจายคาเชาบาน
1.9 การอนุญาต การใชรถยนตสวนกลางออกนอกเขตจังหวัดที่ตั้งสํานักงาน หรือการใชรถยนต
ขามคืนของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสถิติ
จังหวัด
1.10 การเบิกจายคาจางเหมาทําความสะอาดที่ทําการสํานักงานสถิติจังหวัด
1.11 การจัดทําสํามะโนหรือการสํารวจ
- ประกาศกําหนดในใบแบบ
- กําหนดขอถามและวิธีการกรอกรายการในใบแบบและใบกําหนดขอถาม
- กําหนดระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานจะสงใบแบบและ
ระยะเวลาที่ผูกรอกรายการจะสงใบแบบคืน

-

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2548
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2545 และระเบียบการคลังที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508 มาตรา 6 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2521) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508 ขอ 3 ขอ 4 และขอ 5
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ.2527 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเชาบานขาราชการ พ.ศ.2530 ขอ 6
ขอ 7 และขอ 8
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2545

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติสถิติแหงชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 16

ขอ
2

เรื่องที่มอบอํานาจ
ดานการบริหารงานบุคคล
2.1 การสรรหาและเลือกบุคคลเขารับราชการ
2.1.1 การสรรหาบุคคลในพื้นที่
ใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูและคุณสมบัติในดานตาง ๆ ไดแก
- มีความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น เพื่อการปฏิบัติงาน
- มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะ
กลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของ
ตําแหนง
โดยใชวิธีคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
2.1.2 การคัดเลือกวุฒทิ ี่ ก.พ. กําหนด
ใหดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
เขารับราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
2.1.3 การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโทที่สอบผาน ภาค ก และภาค ข ของ ก.พ. เขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ
ในระดับ 4
2.2 การอนุญาตใหขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด ลากิจสวนตัว
ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอดบุตร

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 50
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 และ
ตามที่ ก.พ. จะไดกําหนดตอไปในภายหนา
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1046 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2546

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
2.3 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ
ใหมีอํานาจสั่งแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ภายใน
จังหวัดซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด (สถิติจังหวัด) ทั้งนี้เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงแลว
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด
2.5 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.5.1 ใหมีอํานาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแต
ระดับ 8 ลงมา โดยใหนํายอดจํานวนคนและจํานวนเงินของขาราชการ
กลุมดังกลาวในสํานักงานสถิติจังหวัดไปรวมเปนฐานคํานวณโควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของจังหวัด
2.5.2 ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด (สถิติจังหวัด) ตั้งแตระดับ 7
ลงมา
2.5.3 ใหสงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
(สถิติจังหวัด) และขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ไปใหสํานักงานสถิติแหงชาติ
เปนผูออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 52(5) และมาตรา 57
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1046 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 79
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 52 มาตรา 71
มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 79
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
- กฎ ก.พ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2544
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1046 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2546

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
2.6 การดําเนินการทางวินัยขาราชการ
2.6.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 7 ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด (สถิติจังหวัด) และขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 ขึ้นไป
ของสํานักงานสถิติจังหวัด
2.6.2 สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
2.6.3 สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญตามมติของ อ.ก.พ.สํานักงานสถิติ
แหงชาติหรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี
2.7 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ
2.7.1 ใหจัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
2.7.2 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรประกอบดวย
ประธานกรรมการ ไดแก สถิติจังหวัด
กรรมการ ไดแก หัวหนาฝายปฏิบัติการสถิติและจะมีหัวหนาฝายวิชาการ
และวางแผนเปนกรรมการดวยหรือไมก็ได
กรรมการและเลขานุการ ไดแก ขาราชการผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รับสมัคร การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง
การจางลูกจาง หรือพนักงานราชการ

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 102 มาตรา 104 และมาตรา 107
- กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา
- หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1046 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2546

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
2.7.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
2.7.4 ประกาศรายชื่อผูอานการประเมินสมรรถนะ
2.7.5 ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
2.8 การจางพนักงานราชการ
2.8.1 ทําสัญญาจางพนักงานราชการและการพิจารณาตอสัญญาจาง
2.8.2 สั่งใหพนักงานราชการออกจากราชการ
2.8.3 อนุญาตใหพนักงานราชการลาออกจากราชการ
2.8.4 เลิกจางพนักงานราชการ
2.9 ออกคําสั่งใหพนักงานราชการไดรับเงินชวยคาครองชีพพิเศษ

2.10 การอนุญาตใหพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด ลากิจสวนตัว
ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอดบุตร และลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพล
เพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหารและเขารับการระดมพล
2.11 การแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ประกอบดวย
ประธานกรรมการ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด หรือผูไดรับมอบหมาย
กรรมการ ไดแก สถิติจังหวัด

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2548
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 206 ลงวันที่ 7
ตุลาคม พ.ศ.2547
- หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ดวนที่สุด ที่ นร 1008.5/คพร./24
ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2547
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2548
- คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 8/2548 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2548
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
กรรมการและเลขานุการ ไดแก ขาราชการผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับสมัคร
การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การจางลูกจาง
หรือพนักงานราชการ
2.12 การเลื่อนขั้นตอบแทนพนักงานราชการ
2.1.3 การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
2.13.1 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2.13.2 มีคําสั่งลงโทษไลออก ลดขั้นเงินคาตอบแทน ตัดเงินคาตอบแทน
ภาคทัณฑ หรือ มีคําสั่งใหยุติเรื่อง
2.14 การจางลูกจางชั่วคราวในสํานักงานสถิติจังหวัด
การจาง เลิกจาง และอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวลาออกจากราชการ
2.15 การอนุญาตใหลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด ลากิจสวนตัว
ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอดบุตร และลาเพื่อรับราชการในการเรียก พล
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร และเขารับการระดมพล

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2537
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2547
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2542
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2542
- คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 8/2548 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2548

ขอ
3

เรื่องที่มอบอํานาจ
ดานการบริหารงบประมาณ
3.1 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ภายใตแผนงานเดียวกันและสํานักเบิกเดียวกัน ดังนี้
3.1.1 การโอนในระหวางงบประมาณบุคลากรและงบประมาณดําเนินงาน
3.1.2 การโอนจากงบประมาณบุคลากร งบประมาณดําเนินงาน งบประมาณ
เงินอุดหนุน หรืองบประมาณรายจายอื่น ไปตั้งจายในงบประมาณลงทุน
เพื่อสมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท
หรือสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบ
วงเงินคาจัดหาครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตามขอ 3.3
3.1.3 การโอนจากงบประมาณเงินอุดหนุน หรืองบประมาณรายจายอื่น ไป
ตั้งจายงบประมาณบุคลากรหรืองบประมาณดําเนินงาน
3.1.4 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ในระหวางรายการครุภัณฑที่มี
วงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอ
หนวยต่ํากวาสิบลานบาท ไมวาจะอยูในงบประมาณรายจายใด ไป สมทบ
หรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวา หนึ่งลานบาท
และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลานบาท หรือเพื่อสมทบ
วงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ 3.3

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด
พ.ศ.2524 ขอ 6
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2546 ลักษณะ 1
หมวด 3 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 29 และลักษณะ 2 หมวด 1 ขอ 33 และขอ 34
- หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0403/ว 198 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
ก. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มเติมในงบประมาณ
บุคลากรตามขอ 3.1.1/ และขอ 3.1.3 ตองไมเปนการกําหนดอัตราตั้งใหม
ข. การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงตามขอ 3.1.2 และขอ 3.1.4 ที่มิใชกรณีโอนไป
สมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ 3.3 วงเงินตอหนวยของ
รายการที่สมทบหรือที่กําหนดใหมในรายการครุภัณฑหรือรายการสิ่งกอสราง
ตองต่ํากวาหนึ่งลานบาทและสิบลานบาท ตามลําดับ
3.2 โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน หรือจากการ จัดซื้อ
จัดจางแลวไปกําหนดเปนรายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกัน หรือตางแผนงาน
ได แตตองไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ และกรณี มีหนี้คา
สาธารณูปโภคคางชําระ ใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปน ลําดับแรก
ในกรณีที่กําหนดเปนรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางเพิ่มเติมจะตองมี
วงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาท ตามลําดับ
3.3 โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบประมาณรายจายตาง ๆ
ภายใตแผนงานเดียวกัน ไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางได
ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
นอกจากนี้อาจพิจารณานําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาใช
ดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาวก็ได

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
รายการตามวรรคหนึ่ง หมายความวา รายการที่ระบุไวในเอกสาร ประกอบ

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

การจัดสรรงบประมาณ เวนแตในกรณีที่เอกสารดังกลาวไดรวมครุภัณฑ หรือ
สิ่ง กอสรางหลายหนวยไวในรายการเดียวกัน ใหถือวาครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง
หนึง่ หนวยเปนหนึง่ รายการ และคําวา “หนวย” หมายความวา หนวยที่
สามารถนับจํานวนได
3.4 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบประมาณกลาง (ใหนําความใน ขอ
3.1 ขอ 3.2 และ ขอ 3.3 มาใชโดยอนุโลก)
3.5 การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ และกอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณในหมวดคาตอบแทนใชสอย - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2533
และวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจายในลักษณะหมวดดังกลาวขางตนเฉพาะกรณีที่ไมมี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตให
จายในเรื่องนั้น ๆ ไวแลว ใหจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนและประหยัด โดย
คํานึงถึงผลประโยชน ในการปฏิบัติงานในหนาที่ของหนวยงานนั้นใหมีประสิทธิภาพ
3.6 ใหความยินยอมในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณแทนสวนราชการอื่น โดย ลงนามในใบ
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/ว 274 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545
แจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (แบบ 8200) ในฐานะผู ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูเบิก แทน

(ครุฑ)
คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ
ที่ 201/2549
เรื่อง แกไขคําสั่งมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ
………………………………
อนุสนธิ คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ 322/2548 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ในบัญชีรายละเอียด
แนบทายคําสั่งขอ 3 เลขาธิการสถิติแหงชาติมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนดานการบริหาร
งบประมาณนั้น
เนื่องจากสํานักงบประมาณไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยใหมี
ผลบั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2548 เป น ต น ไป จึ ง ให แ ก ไ ขบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดการมอบอํ า นาจแนบท า ยคํ า สั่ ง
ที่ 322/2548 ดังกลาวเฉพาะขอ 3 ดานการบริหารงบประมาณ โดยใชบัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจแนบทาย
คําสั่งนี้แทน
ในการนี้ เลขาธิ ก ารสถิ ติแ ห ง ชาติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบให ผู ว า ราชการจัง หวั ด มอบอํา นาจต อ ไป
ใหสถิติจังหวัดได
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) นายวิลาส สุวี
( นายวิลาส สุวี )
ผูอํานวยการสํานักสถิติพยากรณ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสถิติแหงชาติ

บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ
แนบทายคําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติที่ 201/2549 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2549
ขอ
3

เรื่องที่มอบอํานาจ
ดานการบริหารงบประมาณ
3.1 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ภายใต แผนงานเดียวกันและสํานักเบิกเดียวกัน ดังนี้
3.1.1 การโอนในระหวางงบประมาณบุคลากรและงบประมาณดําเนินงาน
3.1.2 การโอนงบประมาณบุคลากร งบประมาณดําเนินงาน งบประมาณเงิน
อุดหนุนหรือ งบประมาณรายจายอื่น ไปตั้งจายในงบประมาณลงทุน เพื่อ
สมทบเปนคาจัดหาครุภัณฑที่ มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทหรือ
สิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลาน บาท หรือเพื่อสมทบวงเงิน
คาจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ 3.3
3.1.3 การโอนจากงบประมาณเงินอุดหนุนหรืองบประมาณรายจายอื่นไปตั้งจาย
งบประมาณบุคลากรหรืองบประมาณดําเนินงาน
3.1.4 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการในระหวางรายการครุภัณฑที่มีวง
เงิน ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอ
หนวยต่ํากวาสิบลานบาทไมวาจะ อยูในงบประมาณรายจายใด ไปสมทบ
หรือไปกําหนดเปนรายการครุภัณฑที่มีวงเงิน ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลาน
บาท และรายการสิ่งกอสรางที่มีวงเงินตอหนวยต่ํากวาสิบลาน บาทหรือ
เพื่อสมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ 3.3

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2546
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ.2549 (และใหรวมถึงที่แกไขเพิ่มเติมดวย)
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 (และใหรวมถึงที่แกไขเพิ่มเติม ดวย)
- หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ
- หนังสือเวียนสํานักงบประมาณที่เกี่ยวของ
- หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของ

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปเพิ่มเติมใน
งบประมาณบุคลากรตามขอ 3.1.1 และ ขอ 3.1.3 ตองไมเปนการ
กําหนด อัตราตั้งใหม
การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงตามขอ 3.1.2 และขอ 3.1.4 ที่มิใชกรณี
โอนไป สมทบวงเงินคาจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ 3.3 วง
เงินตอหนวย
ของรายการที่สมทบหรือที่กําหนดใหมในรายการ
ครุภัณฑหรือรายการ สิ่งกอสรางตองต่ํากวาหนึ่งลานบาทหรือสิบลาน
บาทตามลําดับ
3.2 โอนและหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน หรือจากการจัดซื้อ
จัดจาง แลวไปกําหนดเปนรายการใด ๆ ในแผนงานเดียวกัน หรือ ตางแผนงาน
ได แตตอง ไมกอใหเกิดรายการผูกพันขามปงบประมาณ และ กรณีมีหนี้คา
สาธารณูปโภคคาง ชําระใหโอนไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภคเปนลําดับแรก
3.3 โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบประมาณรายจายตาง ๆ
ภายใต แผนงานเดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางไดไมเกิน
รอยละสิบ ของวงเงินที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
นอกจากนี้อาจพิจารณานําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาใชดําเนินการ
ตาม หลักเกณฑดังกลาวได
รายการ หมายความวา รายการที่ระบุไวในเอกสารประกอบการจัดสรร
งบประมาณ เวนแตในกรณีที่เอกสารดังกลาวไดรวมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง
หลาย หนวยไวในรายการเดียวกัน ใหถือวาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหนึ่งหนวย

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

ขอ

เรื่องที่มอบอํานาจ
เปนหนึ่ง รายการและคําวา “หนวย” หมายความวาหนวยที่สามารถนับจํานวน
ได
3.4 การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายงบประมาณกลาง (ใหนํา
ความใน ขอ 3.1 และ ขอ 3.2 และ ขอ 3.3 มาใชโดยอนุโลม)
3.5 การเบิกคาใชจายตาง ๆ และกอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณในหมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ หรือ หมวดอื่น ๆ ที่เบิกจายในลักษณะหมวดดังกลาวขางตน
เฉพาะ กรณีที่ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ รายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหจายในเรื่องนั้น ๆ ไวแลว ใหจายไดเทาที่จายจริง
ตาม ความจําเปนและประหยัด โดยคํานึงถึงผลประโยชนในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของ หนวยงานนั้นใหมีประสิทธิภาพ
3.6 ใหความยินยอมในเรื่องการเบิกเงินงบประมาณแทนสวนราชการอื่นโดยลงนาม
ใน ใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (แบบ 8200) ในฐานะผูปฏิบัติราช
การแทน เลขาธิการสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูเบิกแทน

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรี

(ครุฑ)
คําสั่งสํานักงานสถิติแหงชาติ
ที่ 54/2549
เรื่อง แกไขคําสั่งมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการสถิติแหงชาติ เพิ่มเติม
………………………………….
อนุ ส นธิ คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ที่ 39/2549 ลงวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ 2549 มอบ
อํ า นาจให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนเลขาธิ ก ารสถิ ติ แ ห ง ชาติ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมไปแลว นั้น
เพื่อใหการมอบอํานาจต อ ไปให ส ถิ ติ จั ง หวั ด สอดคล อ งกับแนวทางของจังหวัด
จึงให
ยกเลิกคําสั่ง ที่ 39/2549 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 ดังกลาวและใหใชคําสั่งฉบับนี้แทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7) และ มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ.2534 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
เลขาธิการสถิติแหงชาติ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
ปฏิ บั ติ ร าชการแทนเลขาธิ ก ารสถิ ติ แ ห ง ชาติ ในการดํ า เนิ น การตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. ดําเนินจัดหา การซื้อ หรือการจางไดทุกวิธี
2. ใหความเห็นชอบรายงานการขอซื้อหรือขอจาง
3.
อนุมัติการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจ ารณาคัด เลื อ กผูมี คุณ สมบัติ เบื้ อ งตน ในการซื้ อ และการจ า ง ประกาศรายชื่อ ผูมี คุณ สมบัติ เบื้ อ งตน ในการ
ซื้อและการจาง
4. แตงตั้งขาราชการใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่พัสดุ
5. แตง ตั้งคณะกรรมการดํา เนิน การซื้อ หรือ จา ง ไดแ กคณะกรรมการเปด ซองสอบราคา
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการ
จั ด ซื้ อ โดยวิ ธี พิ เ ศษ คณะกรรมการจั ด จ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ คณะกรรมการตรวจ
รับการจาง คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาใหแกคณะกรรมการ
6. แตงตั้งผูควบคุมงานในการจางกอสราง
7. สั่งซื้อหรือสั่งจางทุกวิธี สั่งยกเลิกการประกวดราคา
8. ทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
/ ในการนี้……….

ในการนี้ เ ลขาธิ ก ารสถิ ติ แ ห ง ชาติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบ ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มอบอํา นาจ
ดังกลาวขางตน ตอไปใหสถิติจังหวัดได
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) นายสือ ลออุทัย
( นายสือ ลออุทัย )
เลขาธิการสถิติแหงชาติ

