
 
 

(ครุฑ) 
คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่ ๑๓๐/๒๕๔๗ 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน 

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

อนุสนธิมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ 
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕ บัญญัติ  
ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และ
อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะที่เกี่ยวกับสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค ในสวนของสํานักงาน       
ศึกษาธิการจังหวัด เฉพาะที่เกี่ยวกับฝายสงเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม  และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ
เฉพาะที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาเปนของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป ๕๘/๒๕๔๕    ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๔๕  เรื่อง การกําหนด             
ใหมีหนวยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งใหมีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนหนวยงาน
เทียบเทากองในสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติราชการของกระทรวงทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ   

คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม ที่ สป ๕๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง มอบหมายใหขาราชการ
ปฏิบัตริาชการในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด    ซึ่งใหขาราชการพลเรือนสามัญ  สังกัดสํานักงานปลัด       
กระทรวงวัฒนธรรม    ปฏิบัติหนาที่ราชการในจังหวัดตาง ๆ มีหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปน                  
ผูบังคับบัญชาขาราชการของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะผูอํานวยการกอง โดยใหขาราชการทุกคน
ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดหรืออําเภอตามที่เคยปฏิบัติอยูเดิมจนกวาจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น และมีคําส่ังกระทรวง
วัฒนธรรม  และคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและหัวหนา       
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้น  เพื่อใหการบริหารงานแบบ     
บูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   และเปนการสนับสนุนการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล ดาน   
การบริหารงานงบประมาณ และดานการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ของจังหวัดเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
จึงใหยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ที่  ๑๓๒/๒๕๔๕   ลงวันที่ ๑๗   ธันวาคม  ๒๕๔๕            
เรื่อง  มอบอํานาจใหหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปฏิบัติราชการแทน    คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม

         
 
 
 
 
 

/๒.  ที่ ๑๓๑…… 



 
ที่ ๑๓๑/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่องมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน         
คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรมที่  ๕๒/๒๕๔๖  ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอํานาจใหหัวหนา            
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปฏิบัติราชการแทน   คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่  ๓๔๖/๒๕๔๖         
ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๔๖  เรื่องมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง    
วัฒนธรรม และคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๙๔/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗       
เร่ือง มอบอํานาจใหหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘(๗)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน           
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบวาดวยการลาของ       
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัด    
ประชุมของทางราชการ   พ.ศ.  ๒๕๒๔   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ         
งานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนา        
ขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกายกเลิก              
พระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ   
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ      
ศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๓๘ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๔/๑๖๓๓  ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยว       
กับการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ        
พ.ศ. ๒๕๒๐ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๒/ว ๔๓๐๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๔๐ เรื่อง        
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแสดงการปรับอัตราเงินเดือน หนังสือกระทรวงการคลัง   
ดวนมาก ที่ กค ๐๕๐๒/๔๗๖๗๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ ระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวยการใชสมุด        
คูมือวางฎีกา  พ.ศ. ๒๕๓๐  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให                
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ  ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไข      

 
 
 
 
 
 

/๓. เพิ่มเติม……. 



 
เพิ่มเติม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
ปฏิบัติราชการแทนตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําส่ังนี้  และเพื่อใหเกิดความคลองตัว และรวดเร็วใน   
การปฏิบัติกรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นควรมอบอํานาจตอใหหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรืออาจ    
มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได และใหถือวาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไดใหความ       
เห็นชอบแลว  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๙ วรรคสอง 
   

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
           ส่ัง ณ  วันที่   ๓๑   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

        
       (ลงชื่อ)  หมอมราชวงศจักรรถ    จิตรพงศ   

        (  หมอมราชวงศจักรรถ    จิตรพงศ  ) 
                  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
 ดานการบริหารงานบุคคล   
๑ การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 

ให ผู ว าราชการจังหวัดเสนอความเห็นและขอความ  
รวมมือในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการใน  
สังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๕๗ 

 
พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน                    
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร             
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘(๗)                  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีใหทุกกระทรวง ทบวง                
กรม ใหความรวมมือและหนังสือสํานักงาน ก.พ.                 
ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๘๒    ลว. ๑๐  ก.ย. ๔๖ 
 

 
ใหความรวมมือแกผูวาราชการจังหวัดในการ              
แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญ   
สังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติงานใน        
จังหวัด 

๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบ  
การพิ จารณา เลื่ อนขั้ น เ งิ น เดื อนของข า ราชการใน  
สั ง กั ด ร า ช ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ก ล า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น  
จังหวัด 

  
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเสนอ        
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน        
เดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในราชการ        
บริหารสวนกลาง  ซึ่งทํางานประจําในภูมิภาค โดย   
เฉพาะผูซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการหรือพฤติกรรม          
ทั้งดานบวกและลบ อันควรแจงใหทราบ 
 

 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๓ การดําเนินการทางวินัย   
๓.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ        

ทางวินัยอยางรายแรง ขาราชการพลเรือนสามัญ             
ทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  ที่          
ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ตาม                   
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.       
๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๔ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน               
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมอีํานาจแตงตั้ง      
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงขาราชการ     

พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร  
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ  
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และนําเรื่องเสนอ   อ.
ก.พ. กรมหรือ อ.ก.พ. กระทรวง แลวแตกรณี     พิจารณา
ตามมาตรา ๑๐๔ แหงพระราชบัญญัติ      ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

๓.๒ การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐๗ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน               
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพัก        
ราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน สําหรับ  
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการ

บริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด        
นั้น ๆ ตามมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติ  
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 



 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๓.๓ การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ  

พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร  
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน               
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

มอบอํ านาจให ผู ว า ร าชการจั งหวั ดมี อํ านาจสั่ ง  
แต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อ สั่ งการ ให มี  
การสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง ขาราชการ  
พลเรือน สามัญทุกระดับในสังกัดราชการบริหาร  
สวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ  
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๓.๔ การสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด  
ราชการบริหารสวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจํา  
ในจังหวัดนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๓  
และมาตรา ๑๐๔ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน        
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) 

(๑) เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ  
นําเรื่องเสนอ อ.ก.พ. กรมหรือ อ.ก.พ. กระทรวง  
แลวแตกรณี ตาม ๓.๑ และ อ.ก.พ. กรมหรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจารณามีมติ ตามมาตรา ๑๐๔  
แห งพระราชบัญญัติ ระ เบียบข าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนประการใดแลว ใหผูวาราชการ  
จังหวัดผูไดรับมอบอํานาจ สั่งหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามนั้น 
 



 
 
 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
   (๒)   เมื่อผูวาราชการจังหวัดผูไดรับมอบอํานาจสั่ง  

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสั่งการใหมี           
การสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ         

พลเรือนสามัญทุกระดับ ในสังกัดราชการบริหาร  
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ  
ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ  
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ ตาม ๓.๓ และ  
คณะกรรมการหรือผูทําการสอบสวนมีความเห็นแลว     

ใหผูวาราชการจังหวัด ผูไดรับมอบอํานาจพิจารณา  
และหรือออกคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยอยาง          

ไมรายแรง ตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติ  
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ ได 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๔ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ   
๔.๑ การสรรหาบุคคลในพื้นที่ -  มติคณะรัฐมนตรี ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มี      

ความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่น เพื่อ  
การปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม  
ประเพณีทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับ  
ประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ  

หนาที่ของตําแหนงโดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑและ          
วิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในขอ ๔ เอกสาร  

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการ      
บริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด    แนบทาย  
หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๖๔ ลง  
วันที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๔๖ 
 

๔.๒ การคัดเลือกวุฒิที่ ก.พ กําหนด -  มติคณะรัฐมนตรี ให ผู ว า ร า ชกา ร จั ง ห วั ด ดํ า เ นิ น ก า รคั ด เ ลื อ ก เพื่ อ  
บรรจุผูสําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ กําหนดเขา  
รับราชการพลเรือนสามัญ และแตงตั้งใหดํารง  
ตําแหนงตาง ๆ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  

 



 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
   ที่ นร ๐๗๐๘.๔/  ว ๑๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕  

ได โดยขอรายละเอียดตาง ๆ ของผูยื่นความจํานง  
จากศูนยสรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 
 

๔.๓ การคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาโท -  มติคณะรัฐมนตรี ให ผู ว า ร า ชกา ร จั ง ห วั ด ดํ า เ นิ น ก า รคั ด เ ลื อ ก เพื่ อ  
บรรจุบุคคลผูมีวุฒิปริญญาโท ซึ่งสอบผานภาค ก  
และภาค ข  ของ ก.พ. เขารับราชการเปนขาราชการ  
พลเรือนสามัญ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
ระดับ  ๔ ไดโดยใชหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ ๒ ใน  
เอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร  
๐๗๐๘.๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖ โดย  
ขอรายละเอียดตาง ๆ ของผูสอบผานจากศูนย  
สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. 

 
 
 



 
 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
 
๑ 

ดานการบริหารงบประมาณ 
การมอบอํานวยดานการบริหารงานพัสดุ 
 กา รสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า ง ต าม ร ะ เ บี ยบ สํ า นั กน ายก รั ฐ  
มนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข  
เพิ่มเติม เต็มวงเงินของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 
มอบอํานาจให ผู ว า ราชการจั งหวัดดํ า เนินการจัด  
ซื้ อหรือจัดจ างทุกวิ ธี และทุกขั้ นตอนตามระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพัสดุพ .ศ .๒๕๓๕  
และที่แกไขเพิ่มเติม อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง  
สัญญาขยายเวลาทําการตามสัญญา หรืองดหรือลด  
คาปรับการควบคุมและจําหนายพัสดุ ตามความ  
เหมาะสมกับตําแหนงและความรับผิดชอบ 
 

๒ 
๒.๑ 

การมอบอํานาจดานการใชเงินเหลือจาย 
การโอนและหรื อ เป ลี่ยนแปลงงบประมาณที่ ได รับ  
การจั ดส ร ร งบประมาณภายใต แผนงาน เดี ย วกั น  
ตามขอ ๒๔ แหงระเบียบวาดวยการบริหารงานงบ 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
- ขอ ๒๔ แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  

 
- การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม  
คํ า สั่ งมอบอํ านาจนี้ จะต อง ไมทํ า ให เป าหมายผล  
ผ ลิตตามแผนงานการปฏิ บั ติ ง านกา ร ใช จ า ย งบ  
ประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง ในสาระสําคัญ 
 



 
 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๒.๒ การโอนและหรือปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจาก 

ดําเนินงานหรือจากการจัดจางแลวในแผน                   
งานเดียวกัน หรือตางแผนงานตามขอ ๒๕ แหง      
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
 

- ขอ ๒๕ แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ         พ.ศ.
๒๕๔๖ 

 

๒.๓ การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบ
รายจายตาง ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน ไปเพิ่มวงเงิน
รายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตามขอ ๒๖ แหงระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

- ขอ ๒๖ แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๒.๔ การใชเงินเหลือจายของสวนราชการที่ไดดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายแลวเพื่อดําเนินกิจกรรมที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการตามขอ ๗ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ.๒๕๔๖  
 

- ขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

- การมอบอํานาจดานการใชเงินเหลือจายควรถือปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
 
๑ 

ดานการวินจิฉยัสั่งการ 
การลาของขาราชการและลูกจางในหนวยงานตามระเบียบ
วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 
ขอ ๘ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
(๑) อนุญาตใหขาราชการและลูกจางลาปวย ลากิจ
สวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอน 

๒ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ การ
จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

ขอ ๑๑ (๔) และวรรค ๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การอนุมัติใหเดินทางไปราชการ การจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๒) อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยให
ครอบคลุมถึงการจัดประชุม การสัมมนา และการ
ฝกอบรมของขาราชการและลูกจาง 

๓ การใหขาราชการและลูกจางในหนวยงานอยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๖ 
 

ขอ ๖ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

อนุมัติใหขาราชการและลูกจางอยูปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการปกติ และอนุมัติจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา 

๔ การออกหนังสือเพื่อรับรองสถานภาพ คุณสมบัติประวัติ
และขอมูลที่เกี่ยวของ ใหขาราชการและลูกจางในนามของ
สํานักงานปลัดกระทรวง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ 

ออกหนังสือรับรองการเปนขาราชการรับรองสถานภาพ 
คุณสมบัติ ประวัติ และขอมูลที่เกี่ยวของในนามของ
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 



 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
 วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
  

๕ การใหขาราชการและลูกจางประจําในหนวยงานสงมอบ
งานและเดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับหนาที่ ใหมตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่
ราชการ 

ดําเนินการใหขาราชการและลูกจางประจําสงมอบงาน
และเดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับหนาที่ใหมแลวรายงาน
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๖ การใหขาราชพลเรือนสามัญในหนวยงานรักษาการใน
ตําแหนงในกรณีที่ ผูดํารงตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่
ราชการไดเปนครั้งคราวตามมาตรา ๖๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ยกเวนกรณีที่เปนตําแหนงวาง 
 

มาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แต งตั้ ง ใหข าราชการพลเรือนสามัญในหนวยงาน
รักษาการในตําแหนงเปนครั้งคราว ยกเวนกรณีที่เปน
ตําแหนงวาง 

๗ กา ร ไปต า งป ร ะ เ ทศ ร ะหว า ง ก า รล าห รื อ ร ะหว า ง
วันหยุดราชการ ตามขอ ๑๓ แหงระเบียบวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ขอ ๑๓ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุญาตใหขาราชการและลูกจางไปตางประเทศระหวาง
วันลาหรือระหวางวันหยุดของขาราชการ โดยใหรายงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๘ การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัทย ตามขอ 

๓๐ แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ขอ ๓๐ ระเบียบวาดวยการลาหรือขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุญาตใหขาราชการและลูกจางในหนวยงานลา
อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัทย 

๙ การใหขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตามระเบียบ 
ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไป
ศึกษาตอเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการ
ใหไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การอนุญาตใหขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ 

๑๐ ก า ร เ ก็ บ แ ล ะทํ า ล า ยหนั ง สื อ ต าม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ 

ดําเนินการและสั่งการเกี่ยวกับการเก็บและทําลายหนังสือ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ทุก
ประการ 
 

 
 
 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๑๑ การรับรองการใชสิทธิและการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ บุ ต ร ข อ ง ข า ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูกจางประจําในหนวยงานตามระเบียบการเบิกจายในเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๗ และ
ขอ ๘ (๒) ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
ชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

รับรองการใช สิทธิและอนุ มัติ เบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการชวยเหลือบุตรของขาราชการและลูกจาง 
สําหรับบุตรที่เกิดกอนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จนกวาบุตรจะมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ หรือมีอายุยัง
ไมถึงสิบแปดปบริบูรณ แตเปนผูบรรลุนิติภาวะ โดยการ
สมรสหรือตายลงกอนมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณ 
 

๑๒ การรับรองการใชสิทธิและการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน  
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

ขอ ๑๑ (๑) และขอ ๑๒ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

รับรองการใชสิทธิและการอนุมัติเบิกจายเงินเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งการลงนามในหนังสือรับรองการมี
สิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลของขาราชการและลูกจางถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

๑๓ การรับรองการใชสิทธิและการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางใน
หนวยงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๓๘  

ขอ ๙ (๒) และขอ ๑๐ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 
๒๕๓๘ 
 
 

รับรองการใช สิทธิและอนุ มัติ เบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจาง 

 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๑๔ การรับรองการใชสิทธิ การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและการเบิกจายเงินคาเชาบาน ขาราชการและ
ลูกจางประจําในหนวยงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

ขอ ๗ (๑) และ ขอ ๘ (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

รับรองการใชสิทธิ แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน 
เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงของขาราชการกรณีที่ยื่นเรื่อง
ขอรับคาเชาบานและอนุมัติจายเงินตามคําขอรับเงินคา
เชาบานของขาราชการ 

๑๕ การเปนผูลงนามในใบแจงการเบิกเงินและใบแจงการโอน
ก ลั บ เ งิ น ง บ ป ร ะ ม าณ เ บิ ก แ ท น กั น ต า ม ห นั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. ๐๕๑๔/๑๖๓๓ ลงวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินงบประมาณแทนกัน 
 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๔/๑๖๓๓ ลง
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินงบประมาณแทนกัน 

ลงนามในใบแจงการเบิกเงินและใบแจงการโอนกลับเงิน
งบประมาณแทนกัน 

๑๖ การจายเงินยืมและการจายเงินงบประมาณของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 

อนุมัติจายเงินยืมทดรองราชการและอนุมัติจายเงิน
งบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๑๗ การลงนามในหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจายของ

ขาราชการและลูกจางในหนวยงาน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๒/ว ๔๓๐๔๔ ลงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดทําบัญชีแสดงการปรับอัตราเงินเดือน 
 

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๒ / ว ๔๓๐๔๔ ลง
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแสดงการปรับอัตราเงินเดือน 

ลงนามหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจายของขาราชการ
และลูกจาง 

๑๘ การแตงตั้งหัวหนาและเจาหนาที่พัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุโดยคํานึงถึงระดับตําแหนง 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูรับแตงตั้งเปนสําคัญ 

๑๙ การติดตั้งและยายโทรศัพทประจําของหนวยงานตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมากที่ กค. ๐๕๐๒ / 
๔๗๖๗๕  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ 
 

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค. ๐๕๐๒ / ๔๗๖๗๕  

ลงวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
อนุมัติการติดตั้งและยายโทรศัพทประจําของหนวยงาน 

 
 
 
 



 
บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๒๐ การตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในสมุดคูมือวางฎีกา 

ตามขอ ๑๐ วรรค ๒ แหงระเบียบกรมบัญชีกลางวาดวย
การใชสมุดคูมือวางฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ขอ ๑๐ วรรค ๒ แหงระเบียบกรมบัญชีกลาง วาดวยการใช
สมุดคูมือวางฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๐ 

ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองในสมุดคูมือวางฎีกา 

๒๑ การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่
มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มี
ผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

การรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการให
คํานึงถึ งผลไดผลเสีย  ประโยชน เงื่ อนไขภาระตาม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๒๖ 
 

๒๒ การดําเนินการและสั่งการจําหนายพัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 
ดําเนินการและสั่งการกรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพสูญไป
หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป โดยใหผูรับมอบ
อํานาจตามคําสั่งนี้ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ทุกประการ 
 

 
 
 



 
 
 

บัญชีการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ ๑๓๐/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 
ที่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 
๒๓ 

 
 
 

๒๔ 

 การใชรถยนตสวนกลางและอนุมัติใชรถสวนกลางออก
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
การใช รถส วนตั ว เดิ นทางไปราชการตามระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังวาดวยการใชงานยานพาหนะสวนตัว
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัว
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม 

อนุญาตใชรถยนตสวนกลางและอนุมัติใชรถสวนกลาง
ออกนอกเขตจังหวัด 
 
 
 
อนุญาตใหใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ 

๒๕ การขอใหที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ตาม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๑๘ 
 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษาใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๑๘ มาตรา ๖ และวรรค ๑๒ 

ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใชที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน
ในทางราชการ 

 



(ครุฑ) 
คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่ ๕๓๑ / ๒๔๔๗ 
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง 
  

              
ดวยกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗    งบกลาง โครงการ

อนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมืองกําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง เพื่อดําเนินการศึกษา        ขุดแตงกําแพงเมืองกําแพงเพชรและ
บูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองกําแพงเพชร เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน ๗๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเกาลานหนึ่งแสน
หาหมื่นบาทถวน) แตเนื่องจากตามระเบยีบ    สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอ ๖๕       กําหนดใหอธิบดีมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่งภายในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาสิบลาน
บาทถวน) ดังนั้นจึงทําใหกรมศิลปากรไมสามารถมอบอํานาจการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย           การ

พัสดุใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรได 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง 
เพื่อศึกษาขุดแตงกําแพงเมืองกําแพงเพชร และบูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณ   กําแพงเมืองกําแพงเพชร เปนไปโดยคลองตัว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๕) แหง                        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอ ๙ 
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย   การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร                
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจาย  ประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง 
โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมืองกําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง เพื่อศึกษาขุดแตงกําแพงเมืองกําแพงเพชร และบูรณะ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองกําแพงเพชร ดังนี้ 
       ๑.อนุมัติการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ยกเวน          วิธีพิเศษ ภายใน
วงเงินทั้งส้ิน ๗๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)  
              ๒.ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางซึ่งกําหนดไวใน       ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

 
 
 

๒ / ในการ….. 



          ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวของกับการบูรณะโบราณสถาน การกอสราง  อาคาร หรือการอื่นใดที่
ตองใชความรู / ความสามารถเฉพาะในการดําเนินการนั้น ใหผูรับมอบอํานาจแตงตั้ง     ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู / 
ความสามารถในดานนั้น ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการในการซื้อหรือการจาง       ดังกลาวดวย 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
           
            (ลงชื่อ)   คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค 

 ( คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค ) 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ครุฑ) 
คําส่ังกระทรวงวัฒนธรรม 

ที่ ๑๐๘ / ๒๕๔๘ 
 เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการจางที่ปรึกษาตาม 
   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

  
  
   ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําส่ังที่ ๕๓๑ / ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการ         จังหวัด
กําแพงเพชรดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุที่เบิกจายจากเงิน                 งบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อดําเนินการศึกษา    ขุดแตงกําแพงเมืองกําแพงเพชรและ
บูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณกําแพงเมืองกําแพงเพชร                ตามโครงการอนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมือง
กําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง โดยในคําส่ังดังกลาว       กระทรวงวัฒนธรรมไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ดําเนินการแทนเฉพาะการอนุมัติการ       ซื้อ / การจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ยกเวน
วิธีพิเศษ ภายในวงเงินทั้งส้ิน ๗๙,๑๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเกาลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) แตไมไดมอบอํานาจอนุมัติการจาง       
ที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรกระทําการแทน     จึงทําใหผูวา
ราชการจังหวัดกําแพงเพชรไมสามารถดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมศึกษาขอมูลทาง          วิชาการ จัดทําบทวิเคราะห 
แนวทางปรับปรุง และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถานในเขตเมืองกําแพงเพชร วงเงินคางานจางทั้งส้ิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) รวมทั้งไมสามารถ          จางที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมศึกษาขอมูลทางวิชาการ วิเคราะหแนวทางในการ
คัดเลือกและออกแบบ                       หุนจําลองเมืองและสถาปตยกรรมสําคัญเมืองกําแพงเพชร วงเงินคางานจางทั้งส้ิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท           (หนึ่งลานบาทถวน) ได 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจางที่ปรึกษารวบรวมศึกษาขอมูลทางวิชาการเพื่อจัดทําบทวิเคราะห แนวทาง
ปรับปรุง และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถานในเขตเมืองกําแพงเพชร รวมทั้งเพื่อวิเคราะหแนวทางในการคัดเลือกและ
ออกแบบหุนจําลองเมืองและสถาปตยกรรมสําคัญเมืองกําแพงเพชร            ที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ เงิน
งบกลาง โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกโลก          เมืองกําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง เปนไปโดยคลองตัว อาศัยอํานาจตาม
ความใน ขอ ๕ (๒) แหงระเบียบ   สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙                     

แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ .ศ .  ๒๕๓๕  ซึ่ ง แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม โดยระ เบี ยบ  
 
 

 ๒/ สํานัก………. 
 
 
 



สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ปลัดกระทรวงวัฒธรรม      จึงมอบอํานาจใหผูวา
ราชการจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการจางที่ปรึกษาตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบ      สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดังนี้ 
 ๑.อนุมัติการจางที่ปรึกษาตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เพื่อรวบรวม
ศึกษาขอมูลทางวิชาการ จัดทําบทวิเคราะห แนวทางปรับปรุง  และออกแบบปรับปรุง             ภูมิทัศนโบราณสถานในเขตเมือง
กําแพงเพชร ภายในวงเงินคางานจางทั้งส้ิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลาน     สองแสนบาทถวน)  
 ๒.อนุมัติการจางที่ปรึกษาตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เพื่อรวบรวม
ศึกษาขอมูลทางวิชาการ วิเคราะหแนวทางในการคัดเลือกและออกแบบหุนจําลองเมือง        และสถาปตยกรรมสําคัญเมือง
กําแพงเพชร ภายในวงเงินคางานจางทั้งส้ิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลาน        บาทถวน)  
 ๓.ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจางที่ปรึกษาซึ่งกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                     
                   (ลงชื่อ)   คุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค 

( คุณหญิงทิพาวด ี เมฆสวรรค ) 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ครุฑ) 
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๒๓๒ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
 
 เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่          ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๔๖ เรื่อง เห็นชอบเรื่องการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการ             จังหวัด และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 

๑๐๐๙.๕ / ๑๐๘๔ ลงวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ เรื่อง การ               มอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน        พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบ
กับมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร             ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรม
ศิลปากร จึงมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคล                             (ขาราชการพลเรือนในสังกัดกรมศิลปากร ซึ่งมีที่ตั้งหนวยงานใน
จังหวัด) ใหผูวาราชการจังหวัด  ตาม               บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการ
จังหวัด แนบทายคําส่ังนี้ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

                      (ลงชื่อ)  นายอารักษ  สังหิตกุล 
( นายอารักษ  สังหิตกุล ) 

                   อธิบดีกรมศิลปากร 
 

 
 



บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๙.๕ / ๑๐๘๔ ลงวันที ่๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ 
แนบทายคําสั่งกรมศิลปากร ที ่ ๒๓๒  / ๒๕๔๗ ลงวันที ่๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ที่ มอบอํานาจ 
การบริหารงานบุคคล 

อํานาจใน 
การดําเนนิงาน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

หมายเหต ุ

๑ ดานการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพล
เรือนสามัญในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลาง  ที่ มีหนวยงานของกรม
ศิลปากรตั้งอยูในจังหวัด 

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการแทนอธิบดี
กรมศิลปากรในการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ มีที่ตั้ ง
หนวยงานของกรมศิลปากรในจังหวัด ตั้งแตระดับ ๖ ลง
มา 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗)  
๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๗ 

 

- ใหผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนจังหวัดที่มีหนวยงานในสังกัดกรม
ศิลปากรตั้งอยู ดําเนินการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดกรมศิลปากร ที่ปฏิบัติงานภายในจังหวัดนั้น ๆ ไปยัง
หนวยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยูในจังหวัดเดียวกันได และให
รายงานการยายใหกรมศิลปากรทราบ ภายใน ๗ วันทําการ 

๒ ดานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางที่ มีหนวยงานที่
ตั้งอยูในจังหวัด 

ให ผูวาราชการจังหวัดสามารถนําเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลาง ที่มีที่ตั้งหนวยงานในจังหวัดไป
ยังกรมศิลปากร เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนได 

หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที ่ นร ๑๐๐๙.๕ / 
๑๐๘๔ ลงวันที ่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

- ผูวาราชการจังหวัดสามารถนําเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดได  กอนมีการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑๕ วัน 

๓ ดานการดําเนินงานทางวินัย (กรณี
วินัยไมรายแรง) และการสั่งลงโทษ
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ร า ช ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ก ล า ง  ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ  

ให ผู ว าราชการจังหวัดดําเนินการแทนอธิบดีกรม
ศิลปากร เกี่ยวกับการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรง กับ
ขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดขาราชการบริหาร
สวนกลาง ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ รวมทั้ง
การสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

๑.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗)  
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการพล
เรือน พ.ศ.  ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ และ
มาตรา ๑๐๓ 

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงตองมี
ขาราชการจากหนวยงานในสังกัดกรมศิลปากรตามที่อธิบดีกรม
ศิลปากรมอบหมาย เขารวมเปนกรรมการดวย  
๒. การดําเนินงานลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงใหผูวาราชการ
จังหวัดที่เปนผูรับมอบอํานาจแจงคําสั่งหรือการลงโทษทางวินัย
ดังกลาว ไปยังกรมศิลปากรทราบ ภายใน ๗ วันทําการ 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๒๓๓ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
 เนื่องดวยไดมีการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณใน     

ระดับจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ          

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ (๒) และขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี             วา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓)    พ.ศ. 
๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงยกเลิกคําส่ังกรมศิลปากร ที่ ๕๘๘ / ๒๕๓๕ เรื่อง มอบอํานาจ       ใหผูวา
ราชการจังหวัดดําเนินการสั่งซื้อหรือส่ังจาง ลงวันที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และมอบอํานาจให          ผูวา
ราชการจังหวัดบริหารงบประมาณแบบบูรณาการใหกับหนวยงานของกรมศิลปากร ดังนี้ 
 ๑.การซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่ เบิกจาย  
  จากงบประมาณสวนงบดําเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจายอื่น  
  รวมทั้งที่ เบิกจายจากโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ 
  ๑.๑ จังหวัดที่มีหนวยงานของกรมศิลปากรเปนหนวยเบิกกับสํานักงานคลังจังหวัด 
   ให ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานัก             

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ยกเวนวิธีพิเศษ เฉพาะสวนที่เกินวงเงินที่ไดมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงาน        ที่
เปนหนวยผูเบิกกับสํานักงานคลังจังหวัดในจังหวัดนั้น 
  ๑.๒ จังหวัดที่ไมมีหนวยงานของกรมศิลปากรเปนหนวยเบิกกับสํานักงานคลังจังหวัด 
   ให ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานัก            

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ยกเวนวิธีพิเศษ เฉพาะสวนที่เกินวงเงินที่ไดมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงาน     

ของกรมศิลปากรในจังหวัดนั้น 
  ๑ .๓  การมอบอํานาจตามขอ  ๑ .๑  และ  ขอ  ๑ .๒  ให ผู ว าราชการจังหวัดมีอํานาจ            

ดํ า เ นิ น กา รตามขั้ น ตอนทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บกา รซื้ อ ห รื อ ก า รจ า ง  ซึ่ ง กํ า หนด ไ ว ใ น ร ะ เบี ยบ                                  

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 

๒/๑.๔ การมอบ…. 



  ๑.๔ การมอบอํานาจตามขอ ๑.๑ และ ขอ ๑.๒ ในสวนที่เบิกจายจากเงินกูหรือ                   เงิน
ชวยเหลือ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินตามขอ ๑.๓ เวนแตการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา              หรือ
ขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามไวแลว ทั้งนี้  รวมทั้งตองดําเนินการใหถูกตองตามเงื่อนไขหรือขอตกลง       การ
กูยืมเงินหรือการใหเงินชวยเหลือดวย 
 ๒.การใชเงินเหลือจายของหนวยงานของกรมศิลปากรที่ตองอยูในจังหวัด 
  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใชเงินเหลือจายของหนวยงานของกรมศิลปากรที่ตั้งอยู       
ในจังหวัดนั้นได โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ ตองปรากฏขอเท็จจริงวากรมศิลปากรซึ่งเปนเจาของงบประมาณไมมีหนี้คางชําระ     

คาสาธารณูปโภค  และ 
  ๒.๒การใชเงินเหลือจายดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรกอน 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

                      (ลงชื่อ)  นายอารักษ  สังหิตกุล 
( นายอารักษ  สังหิตกุล ) 
อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๙๒๐ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพะเยาดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 
 ดวยการพัสดุที่เบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง 
 
 ตามที่กรมศิลปากรไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง โครงการ
พัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว เพื่อดําเนินการบูรณะวิหารวัดศรีโคมคํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา เปนเงินจํานวน ๒๒,๖๒๒,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสองลานหกแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)    แต
เนื่องจากตามคํา ส่ังกรมศิลปากร  ที่  ๒๓๓ /๒๕๔๗  เรื่ อง  มอบอํานาจให ผู วาราชการจังหวัดบริหาร                    

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑.๒ กําหนดไววา ในจังหวัดที่ไมมี
หนวยงานของกรมศิลปากรเปนหนวยเบิกกับสํานักงานคลังจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ   

ซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่ เบิกจายจากงบประมาณสวน                           

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น รวมทั้งที่เบิกจายจากโครงการเงินกูหรือ                     เงิน
ชวยเหลือ เฉพาะสวนที่เกินวงเงินที่ไดมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงานของกรมศิลปากรในจังหวัดนั้น            จึง
สงผลใหผูวาราชการจังหวัดพะเยาไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่ เบิกจายจากงบประมาณ             

รายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลางได 
  

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๔๗ งบกลาง เพื่อบูรณะวิหารวัดศรีโคมคํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เปนไปโดยคลองตัว อาศัย
อํานาจตามความในขอ ๕ (๒) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบ   

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 

โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑            

อธิบดีกรมศิลปากรจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพะเยาดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี       

วาดวยการพัสดุที่ เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๔๗  งบกลาง  โครงการพัฒนาแหลง                 

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว เพื่อบูรณะวิหารวัดศรีโคมคํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ยกเวนวิธีพิเศษ 

ภายในวงเงินทั้งส้ิน ๒๒,๖๒๒,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสองลานหกแสนสองหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)  
 ๒. ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจาง ซึ่งกําหนดไวในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

  
 
 



  ๒/ในการ......... 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวของกับการบูรณะโบราณสถาน การกอสราง   

อาคาร หรือการอื่นใดที่ตองใชความรู /  ความสามารถเฉพาะในการดําเนินการนั้น ใหผูรับมอบอํานาจแตงตั้ง       

ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู /  ความสามารถในดานนั้น ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการในการซื้อหรือการจาง         

ดังกลาวดวย 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                       
                      (ลงชื่อ)  นายอารักษ  สังหิตกุล 

( นายอารักษ  สังหิตกุล ) 
อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๙๒๓ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
 การพัสดุ ที่เบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง 
  
  
 ตามที่กรมศิลปากรไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง โครงการ      

คาใชจายในการดําเนินงานเสริมสรางศักยภาพการแขงขันการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและพัฒนา           

จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อกอสรางอาคารพิพิธภัณฑวัดชลธาราสิงเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส            เปน
เงินจํานวน ๒๘,๘๕๔,๖๐๐ บาท (ยี่สิบแปดลานแปดแสนหาหมื่นส่ีพันหกรอยบาทถวน) แตเนื่องจากตาม  คําส่ัง
กรมศิลปากรที่ ๒๓๓ / ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  

ลงวันที ่๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑.๒ กําหนดไววา ในจังหวัดที่ไมมีหนวยงานของกรม                          ศิลปากร
เปนหนวยเบิกกับสํานักงานคลังจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการซื้อหรือการจางตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณสวนงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจายอื่น รวมทั้งที่เบิกจายจากโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ เฉพาะสวนที่เกินวงเงินที่         ไดมอบอํานาจ
ใหหัวหนาหนวยงานของกรมศิลปากรในจังหวัดนั้น จึงสงผลใหผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส         ไมสามารถ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลางได 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๔๗ งบกลาง เพื่อกอสรางอาคารพิพิธภัณฑวัดชลธาราสิงเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนไปโดย   

คลองตัว  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕ (๒) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร                           

งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมศิลปากรจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดนราธิวาสดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง      

โครงการคาใชจายในการดําเนินงานเสริมสรางศักยภาพการแขงขันการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและ        

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อกอสรางอาคารพิพิธภัณฑวัดชลธาราสิงเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

ดังนี้ 
 

 
 
 



 ๒/๑ อนุมัติการซื้อ….. 
 ๑. อนุมัติการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ยกเวน            

วิธีพิเศษ ภายในวงเงินทั้งส้ิน ๒๘,๘๕๔,๖๐๐ บาท (ยี่สิบแปดลานแปดแสนหาหมื่นส่ีพันหกรอยบาทถวน) 
 ๒. ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่ เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางซึ่งกําหนดไวใน      

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เกี่ยวของกับการบูรณะโบราณสถาน  การกอสราง   

อาคารหรือการอื่นใดที่ตองใชความรู / ความสามารถเฉพาะในการดําเนินการนั้น ใหผูรับมอบอํานาจแตงตั้ง        

ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู / ความสามารถในดานนั้น ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการในการซื้อหรือการจาง        

ดังกลาวดวย 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

              ส่ัง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                      
                      (ลงชื่อ)  นายอารักษ  สังหิตกุล 

( นายอารักษ  สังหิตกุล ) 
อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ครุฑ) 

คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
ที่ ๓๒๙ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน 
  
 
 โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.      ๒๕๔๖ 

มาตรา ๒๗ บัญญัติใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง                     การ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอน   การ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๕ 

กําหนดใหผูมีอํานาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เปนการใชอํานาจในเขตจังหวัด 
 เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ       
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดแบงสวนราชการภายในสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ        เปน
ราชการบริหารสวนกลาง ไมมีสวนราชการและขาราชการปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ดังนั้น เพื่อให              การ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๗)                    แหง
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ       พ.ศ. 
๒๔๘๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ                          จึงมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ         

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดตั้ง การควบคุม และการเพิกถอน สมาคม         และ
มูลนิธิ ตามบัญชีการมอบอํานาจแนบทายคําส่ังนี้ และเพื่อใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็วในการ         ปฏิบัต ิ

กรณีผูวาราชการจังหวัดเห็นควรมอบอํานาจตอใหหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรืออาจ           มอบอํานาจ
ใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได และใหถือวาเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม         แหงชาติไดให
ความเห็นชอบแลว ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔              มาตรา ๓๙ วรรคสอง 
 
 ทั้งนี ้ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                                                                                                            
         (ลงชื่อ)    นางปริศนา  พงษทัตศิริกุล 
                            (นางปริศนา  พงษทัตศิริกุล ) 

เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
 



 
 
 

(ครุฑ) 
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๑๐๐๓ / ๒๕๔๗ 

เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 วาดวยพัสดุ ที่เบิกจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง 
 
 
 ตามที่กรมศิลปากรไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง  โครงการ               

อนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมืองกําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง เพื่อนําเสนอขอมูลอุทยานประวัติศาสตร
กําแพงเพชรใหเปนแหลงเรียนรูและทองเที่ยว เปนเงินจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) และ 

ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิกําแพงเพชร เปนเงินจํานวน ๑๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลาน         หนึ่ง
แสนแปดหมื่นบาทถวน) แตเนื่องจากตามคําส่ังกรมศิลปากรที่ ๒๓๓ / ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจให                ผูวา
ราชการจังหวัดบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑.๑    กําหนดไว
วาในจังหวัดที่มีหนวยงานของกรมศิลปากรเปนหนวยเบิกกับสํานักงานคลังจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจดําเนินการซื้อหรือการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่ เบิกจายจาก        

งบประมาณ สวนงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น  รวมทั้งที่เบิกจายจากโครงการ      

เงินกูหรือเงินชวยเหลือ เฉพาะสวนที่เกินวงเงินที่ไดมอบอํานาจใหหัวหนาหนวยงานที่เปนหนวยผูเบิกกับ      

สํานักงานคลังจังหวัดในจังหวัดนั้น จึงสงผลใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรไมสามารถดําเนินการเกี่ยวกับ 

การพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลางได 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป                    
๒๕๔๗ เงินงบกลาง เพื่อนําเสนอขอมูลอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรใหเปนแหลงเรียนรูและทองเที่ยว     

รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร เปนไปโดยคลองตัว อาศัยอํานาจตาม        

ความในขอ ๕ (๒)  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ        

พ.ศ.  ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดี     กรม
ศิลปากรจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       วา
ดวยการพัสดุที่เบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ งบกลาง โครงการอนุรักษและพัฒนา            มรดก
โลกเมืองกําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง ดังนี้ 

 
๒ / ๑. อนุมัติการซื้อ…… 



 ๑.อนุมัติการซื้อหรือการจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย                       

การพัสดุ ยกเวนวิธีพิเศษ เพื่อนําเสนอขอมูลอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ใหเปนแหลงเรียนรูและ            

ทองเที่ยว ภายในวงเงินทั้งส้ิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)  
 ๒.อนุมัติการซื้อหรือการจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย                        

การพัสดุ ยกเวนวิธีพิเศษ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร  ภายในวงเงินทั้งส้ิน            

๑๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) 
 ๓ .ดําเนินการตามขั้นตอนทั้ งหมดที่ เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางซึ่ งกําหนดไวใน                        

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุที่ เกี่ยวของกับการบูรณะโบราณสถาน  การกอสราง                    

อาคารหรือการอื่นใดที่ตองใชความรู / ความสามารถ เฉพาะในการดําเนินการนั้น ใหผูรับมอบอํานาจแตงตั้ง       

ผูเชี่ยวชาญหรือผูที่มีความรู / ความสามารถในดานนั้น ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการในการซื้อหรือการจาง        

ดังกลาวดวย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                     ส่ัง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

                      (ลงชื่อ)  นายอารักษ  สังหิตกุล 
( นายอารักษ  สังหิตกุล ) 
อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๑๗๑ / ๒๕๔๘ 

 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการจางที่ปรึกษาตาม 
                   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
   
  ตามที่กรมศิลปากรไดมีคําส่ังกรมศิลปากร ที่ ๑๐๐๓ / ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจใหผูวา                

ราชการจังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่เบิกจายจากเงิน        

งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร  ตามโครงการอนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมืองกําแพงเพชรและ         

เมืองใกลเคียง  โดยในคําส่ังดังกลาวกรมศิลปากรไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร               

ดําเนินการแทนเฉพาะการอนุมัติการซื้อ / การจางตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย    

การพัสดุ ยกเวนวิธีพิเศษ ภายในวงเงินทั้งส้ิน ๑๕,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)      แต
ไม ไดมอบอํานาจอนุ มัติการจางที่ป รึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุให ผูวา                 

ราชการจังหวัดกําแพงเพชรกระทําการแทน จึงทําใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรไมสามารถดําเนินการ      จาง
ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงนิทรรศการถาวรและภูมิทัศนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร         ตําบลใน
เมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีคางานจางเปนเงินทั้งส้ิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท   (แปดแสน
บาทถวน) ได 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจางที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงนิทรรศการถาวรและภูมิ             

ทัศนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ที ่      
เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๗ เงินงบกลาง โครงการอนุรักษและพัฒนามรดกโลกเมือง
กําแพงเพชรและเมืองใกลเคียง เปนไปโดยคลองตัว อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕ (๒) แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงระเบียบ     สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย      การพัสดุ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมศิลปากรจึงมอบอํานาจใหผูวา        ราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร ดําเนินการจางที่ปรึกษาตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี            วาดวย
การพัสดุ ดังนี้ 
 

 
 

๒ / ๑.  อนุมัติ….. 



 ๑.อนุมัติการจางที่ปรึกษาตามวิธีการกําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ              

พัสดุ เพื่อออกแบบปรับปรุงนิทรรศการถาวรและภูมิทัศนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร ภายใน              

วงเงินคางานจางทั้งส้ิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) 
 ๒.ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจางที่ปรึกษาซึ่งกําหนดไวในระเบียบ          

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

                     (ลงชื่อ)   นายอารักษ  สังหิตกุล 
( นายอารักษ  สังหิตกุล ) 
อธิบดีกรมศิลปากร 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 (ครุฑ)     
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๑๒๗๐ / ๒๕๓๑ 

                                     เรื่อง   การมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีกระทําการแทน 
 
 ดวยปรากฏวา ไดมีราษฎรบุกรุกเขาไปทําการปลูกสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตาง  ๆ ในเขตโบราณสถานตึกแดง 

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว   ดังนั้น เพื่อประโยชนในการ      

ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานตึกแดง  รวมทั้งโบราณสถานตาง ๆ  ทีอ่ยูในจังหวัดจันทบุรี   จึงเห็นสมควรมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนภายในเขตทองที่จังหวัดจันทบุรี 

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ       

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ          พิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔   ซึ่งเพิ่มเติมโดย ขอ ๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓    ธันวาคม   

พ.ศ.  ๒๕๑๕   จึงมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนอธิบดีกรมศิลปากร             ในการออก
หนังสืออนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลูกสรางอาคารตามกฎหมาย    วาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร    รวมทั้งการสั่งระงับ
การกอสราง   และใหร้ือถอนอาคารภายในเขตของโบราณสถาน   เฉพาะทองที่จังหวัดจันทบุรี 
 ทั้งนี ้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 

                ส่ัง  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม ๒๕๓๑ 
               (ลงชื่อ )  นายทวีศักดิ์  เสนาณรงค 

( นายทวีศักดิ ์ เสนาณรงค ) 
อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ครุฑ) 
คําส่ังกรมศิลปากร 
ที ่๖๑๓ / ๒๕๔๘ 

เรื่อง มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการกระทําการแทน 
  
 ดวยปรากฏวาไดมีการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่น  ๆ ในเขตโบราณสถานพระสมุทรเจดีย   
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนและกําหนดเขต                 
ที่ดินโบราณสถานไว ดังนั้น เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานพระสมุทรเจดีย จึงเห็นสมควร

มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการเปนผูมีอํานาจกระทําการแทน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และ มาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน          
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ        
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕                            
จึงมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนอธิบดีกรมศิลปากร               

ในการออกหนังสืออนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม                      
การกอสรางอาคาร รวมทั้งส่ังระงับการกอสรางและใหร้ือถอนอาคารภายในเขตของโบราณสถาน                  
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทั้งนี้  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

                 (ลงชื่อ)    อารักษ  สังหิตกุล 
                         (อารักษ  สังหิตกุล) 

            อธิบดีกรมศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ครุฑ) 

คําส่ังกรมศิลปากร 
ที่ ๑๙๔ / ๒๕๓๙ 

เรื่อง  มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรกระทําการแทน 
  

 ดวยปรากฏวาไดมีราษฏรบุกรุกเขาไปทําการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสราง                               
อื่น ๆ   ในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร   ซึ่งกรมศิลปากรได                                       
ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว   ดังนั้น  เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลรักษา                                  
โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร จึงเห็นควรมอบหมายใหผูวาราชการ                                 
จั งหวั ดกํา แพง เพชร เป น ผู มี อํานาจกระทํา กา รแทน  
 ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา ๗   ทวิ   แหงพระราช                               
บัญญัติโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔                                 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ                                    
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕   จึงมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด                      
กําแพงเพชรเปนผูกระทําการแทนอธิบดีกรมศิลปากรในการออกหนังสืออนุญาต   หรือ                                      
ไมอนุญาตใหปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร   รวมทั้ง                             
การสั่งระงับการกอสรางและรื้อถอนอาคารในเขตของโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร                    
กํา แพง เพชร  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
ส่ัง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
                        (ลงชื่อ)  นายสมคิด  โชติกวณิชย 
                                            ( นายสมคิด  โชติกวณิชย ) 
                                                                                                      อธิบดีกรมศิลปากร 

 


