
สจบ. 1 - 1 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
1. สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

1.1  -  มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ พ.ศ. 2537 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ   พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ. 2535 
- ระเบียบ สร. วาดวยการอนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524 
- ระเบียบ ก.ค. วาดวยการจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
พ.ศ. 2536 

การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
การวินิจฉัยสั่งการ 
 
 
 
 
 
 

ปลัดกระทรวง 
 

- การบริหารงานบุคคล 
1) เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย)ขาราชการ
สวนกลางที่ปฏิบัติงานประจําจังหวัด 
2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการสวนกลางที่
ปฏิบัติงานประจําจังหวัด 
3) ดําเนินการทางวินัยขาราชการ 
4) สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
- การบริหารงบประมาณ 
1) สั่งซื้อสั่งจางตาม ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
2) โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรภายใตแผนงานเดียวกัน 
3) โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากการ
ดําเนินงาน 
4) โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ในงบรายจายตาง ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน 
- การวินิจฉัยสั่งการ 
1) อนุญาตใหขาราชการและลูกจางลาปวย 
ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอน 
2) อนุมัติการเดินทางไปราชการ 

คําสั่งที่  130/2547  
ลว. 31 มี.ค. 47 



สจบ. 1 - 2 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
- ระเบียบ สร. วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการรับสงงานใน
หนาที่ราชการ พ.ศ. 2524 
- ระเบียบ ก.พ.วาดวยการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาตอ
เพิ่มเติมภายในประเทศ พ.ศ. 2540 
 

3) อนุมัติใหขาราชการและลูกจางอยู
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4) ออกหนังสือรับรองการเปนขาราชการ 
5) ดําเนินการใหขาราชการและลูกจางประจํา
สงมอบงานและเดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับ
หนาที่ใหม 
6) แตงตั้งใหขาราชการในหนวยงานรักษา
ราชการในตําแหนงเปนครั้งคราว 
7) อนุญาตใหขาราชการและลูกจางไป
ตางประเทศระหวางวันลาหรือวันหยุด 
8) อนุญาตใหขาราชการหรือลูกจางลา
อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัทย 
9) อนุญาตใหขาราชการลาไปศึกษาตอ
ภายในประเทศ 
10) ดําเนินการสั่งการเก็บและทําลายหนังสือ 
11) รับรองการใชสิทธิและอนุมัติการเบิกจาย  
เงินสวัสดิการ 
12) ลงนามในใบแจงการเบิกเงินและใบแจง
การโอนกลับเงินงบประมาณแทนกัน 
13) อนุมัติเงินยืมทดรองราชการและจายเงิน
งบประมาณ 
14) รับรองเงินเดือนเหลือจายขาราชการและ



สจบ. 1 - 3 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
ลูกจาง 
15) แตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
16) อนุมัติตั้งและยายโทรศัพทประจํา
หนวยงาน 
17) รับรองคูมือวางฎีกา 
18) การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทาง
ราชการ 
19) สั่งการกรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป 
20) อนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 
21) อนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไป
ราชการ 
22) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใชที่ราชพัสดุ 

  1.2  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การเบิกจายงบประมาณป 
2547 เงินงบกลาง 

ปลัดกระทรวง ใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรมีอํานาจ 
ดังนี้ 
- อนุมัติการซื้อหรือจาง ยกเวนวิธีพิเศษ ตาม
โครงการอนุรักษพัฒนามรดกโลกเมือง
กําแพงเพชรและเมืองใกลเคียงเพื่อศึกษาขุด
แตงกําแพงเมืองกําแพงเพชรและบูรณะ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมือง 
ภายในวงเงินทั้งสิ้น 79,150,000.- บาท (เจ็ด
สิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 

คําสั่งที่ 531/2547 
 ลว.14 ธ.ค. 47 



สจบ. 1 - 4 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
  1.3  - มติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

การจางที่ปรึกษา ปลัดกระทรวง 
 

ใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรมีอํานาจ 
ดังนี ้
- อนุมัติจางที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมศึกษาขอมูล
ทางวิชาการฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
เขตเมืองกําแพงเพชร ภายในวงเงิน 
1,200,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนบาท
ถวน) 
- อนุมัติจางที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมศึกษาขอมูล
ทางวิชาการฯ เพื่อปรับปรุง และออกแบบ
หุนจําลองเมืองและสถาปตยกรรมสําคัญ
เมืองกําแพงเพชร ภายในวงเงิน 1,000,000.- 
บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

คําสั่งที่  108/2548  
ลว. 24 มี.ค. 48   

2.  กรมศิลปากร 2.1  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 
2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

การสั่งการอนุมัติ อนุญาต อธิบดี - ออกใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต ออกใบ
แทนใบอนุญาตใหทําการคาโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ 
ใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต อุบลราชธานี และ
อุดรธานี มีอํานาจ ดังนี้ 
- ออกใบอนุญาต  ออกใบแทนใบอนุญาตใหสง
หรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก 
ราชอาณาจักร 
 

คําสั่งที่  808/2545  
ลว. 11 พ.ย. 45 



สจบ. 1 - 5 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
  2.2  - มติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงานบุคคล อธิบดี 
 

- ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
 
 

คําสั่งที่ 232/2547  
ลว. 30 มี.ค. 47   

  2.3 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. .ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ..ศ.   2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - สั่งซื้อหรือสั่งจางจากงบประมาณสวนงบ
ดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจายอื่น รวมทั้งจากโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือ 
- ใชเงินเหลือจายของหนวยงานกรมศิลปากร
ที่ตั้งในจังหวัด 

คําสั่งที่ 233/2547 
ลว. 30 มี.ค. 47 

  2.4 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดพะเยา  ดําเนินตาม
ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ที่เบิกจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 2547  งบกลาง 

คําสั่ง ที่ 920/2547 
ลว. 11 พ.ย.47 

  2.5 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส  ดําเนิน
ตามระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 

คําสั่ง ที่ 923/2547 
ลว. 11 พ.ย.47 



สจบ. 1 - 6 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

และที่แกไขเพิ่มเติม ที่เบิกจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 2547  งบกลาง 

  2.6  - มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
- พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 
และที่แกไขเพิ่มเติม  

การพิจารณาการจัดตั้ง การ
ควบคุม และการเพิกถอน 
สมาคมและมูลนิธิ 

อธิบดี - ควบคุม และการเพิกถอน สมาคมและ
มูลนิธิ 
 

คําสั่งที่ 329/2547 
ลว. 11 มิ.ย. 47   

  2.7 - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนิน
ตามระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม ที่เบิกจายจากเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 2547  งบกลาง 

คําสั่ง ที่ 1003/2547 
ลว. 7 ธ.ค. 47 

  2.8  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม 

การบริหารงบประมาณ อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร 
ดําเนินงานจางที่ปรึกษาตามระเบียบ สร. วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ที่เบิกจายจากเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2547  งบกลาง 

คําสั่ง ที่ 171/2548 
ลว.  11 มี.ค. 48 



สจบ. 1 - 7 -
บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงวัฒนธรรม   

ลําดับ สวนราชการ กฎหมาย / ระเบียบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
 

  2.9  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงขาติ 
พ.ศ. 2504 

การสั่งการอนุมัติ อนุญาต อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการ
ตาม  พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงขาติ พ.ศ. 
2504 

คําสั่ง ที่ 1270/2531 
ลว. 9 ธ.ค. 31 
 

  2.10  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงขาติ 
พ.ศ. 2504 

การสั่งการอนุมัติ อนุญาต อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
ดําเนินการตาม  พ.ร.บ. โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงขาติ พ.ศ. 2504 

คําสั่ง ที่ 613/2548 
ลว. 15 ส.ค. 48 

  2.11  - มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2548 
-   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534   และที่แกไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงขาติ 
พ.ศ. 2504 

การสั่งการอนุมัติ อนุญาต อธิบดี - ใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ดําเนินการตาม  พ.ร.บ. โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงขาติ พ.ศ. 2504 

คําสั่ง ที่ 194/2539 
ลว. 15 มี.ค. 39 

 


