(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ที่ ๗๒ / ๒๕๔๗
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชกรจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ
.............................................
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดสามารถบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมาย
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการอนุมัติ
วินิจฉัยสั่งการ ดังนี้
๑. ดานการบริหารงานบุคคล
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๒ มาตร ๗๓ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๗ และมาตราอื่นที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.
๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙/๙๘๖-๑๑๙๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๔๖ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕/ว๙๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงมอบอํานาจในเรื่อง
๑.๑ การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการและลูกจางประจํา
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบ
การพิจารณาในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจําที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในสังกัดศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนั้นๆได ทั้งนี้ ขาราชการและลูกจางประจําที่จะ
ถูกแตงตั้ง (ยาย) ตองปฏิบัติงานกับผูวาราชการจังหวัดมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน
๑.๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางของขาราชการและลูกจางประจํา
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อประกอบ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจําที่ปฏิบัติราชการประจํา
ในสังกัดศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนั้น ๆ ได
๑.๓ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอตอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด
เห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการในพื้นที่ และมีอํานาจดําเนินการสรรหาบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง โดยใช
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการแทนสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาได
/ การ...

-๒–
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ เฉพาะการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑หรือระดับ ๒
และใหมีอํานาจในการสรรหาหาและเลือกบุคคลโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อจัดจางเปนพนักงานประเภททั่วไป
เฉพาะกลุมงานบริการทุกระดับในสังกัดศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนั้น ๆ ไดโดยใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีที่สํานักงาน ก.พ. และหรือสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากําหนด
ทั้งนี้ ตองไดรับการประสานแจงจากสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากอน และตองมีขาราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยว และกีฬาที่ไดรับการแตงตั้งรวมเปนกรรมการดวย
๑.๔ การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจํา
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
๑) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับและลูกจางประจํา หรือเจาหนาทีอ่ ื่นที่ปฏิบัติราชการประจําในสังกัดศูนยการทองเทีย่ ว กีฬา และ
นันทนาการจังหวัดนั้นๆ ได
๒) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุก
ระดับและลูกจางประจํา หรือเจาหนาที่อื่นที่ปฏิบัติราชการประจําในสังกัดศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
จังหวัดนั้น ๆ ได
๓) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจํา
หรือเจาหนาที่อื่นที่ปฏิบัติราชการประจําในสังกัดศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนั้นๆ ได
๔) สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจํา หรือเจาหนาที่อื่น
ที่ปฏิบัติราชการประจําในสังกัดศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดนั้น ๆ ได
ทั้งนี้ การดําเนินการตามขอ ๑, ๒ ,๓ และขอ ๔ ตองมีผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬารวมเปนกรรมการดวย อยางนอย ๑ คน
๒. ดานการบริหารงบประมาณ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๘ และ ๒๙ แหงระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๕ และขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการพ.ศ.๒๕๔๖ และขอ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และแกไขเพิ่มเติม จึงมอบอํานาจในเรื่อง
๒.๑ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการใชงบประมาณเหลือจายของศูนยการทองเที่ยวกีฬา
และนันทนาการจังหวัด ที่ไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว เพื่อดําเนินกิจกรรมสําคัญของ
จังหวัดที่อยูในอํานาจหนาที่ของศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดได โดยใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่กําหนด ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว ศูนยการทองเที่ยว
กีฬาและนันทนาการจังหวัดตองไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคหรือมีลักษณะเปนการกอหนี้ผูกพันงบประมาณปตอไป

/๒.๒ ให....

-๓๒.๒ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่
ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดไดรับการจัดสรรได เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินการหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพการใหบริการ หรือเพื่อการพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี โดยใหคํานึงถึง
ความประหยัด คุมคา และจะตองแสดงเหตุผล ความจําเปนหรือความเหมาะสมได ทั้งนี้ตองไมทําใหเปาหมาย
ผลผลิตตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณของศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ และตองไมใหมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อสิ้นปงบประมาณ
๒.๓ ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ โดยวิธีตางๆ คือ
๑) วิธีประกวดราคา ในวงเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป (ไมเกิน๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒) วิธีพิเศษในวงเงินเกินกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป (ไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ซึ่งเปนการมอบอํานาจการสั่งซื้อ สั่งจาง รวมทั้งการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทั้งหมด ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทนเฉพาะสวนที่
เกินวงเงินที่ไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดได
ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการสั่งซื้อ สั่งจาง ทําสัญญา และแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ขยายเวลาทําการ
ตามสัญญา บอกเลิกสัญญา และตกลงเลิกสัญญา รวมทั้งการดําเนินการอืน่ ทั้งปวงแลว ขอใหรายงานผลการใช
อํานาจดังกลาวตอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดวย
๓. ดานการอนุมัติ วินิจฉัยสั่งการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ ดําเนินการหรือสามารถมอบ
อํานาจตอใหผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดได ดังนี้
๓.๑ กํากับ ดูแล การดําเนินงานของศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด ใหเปนไป
ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล
๓.๒ สั่งการและบังคับบัญชาใหขาราชการทุกระดับและลูกจางประจํา หรือเจาหนาที่อื่นใน
สังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆ ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนงานของจังหวัดได
๓.๓ แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระดับจังหวัด ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการทองเที่ยว
การกีฬา และนันทนาการของจังหวัดได

/๓.๔ เรงรัด...

-๔ ๓.๔ เรงรัด กํากับ และติดตามการถายโอนภารกิจ ทรัพยากร อาคารสถานที่ สนามกีฬาและ
ลานกีฬาทุกแหง อุปกรณการกีฬาและวิทยาศาสตรการกีฬาทุกประเภทหรือทุกชนิดที่อยูในการกํากับดูแลและ
ความรับผิดชอบของศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรแกครองสวนทองถิ่น
๓.๕ บริหารจัดการฐานขอมูลดานการทองเที่ยว การกีฬา และนันทนาการในระดับจังหวัด
เพื่อสนับสนุนงานของจังหวัด
ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดรายงานผลการใชอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการอนุมัติ วินิจฉัยสั่งการตอปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาทุกระยะ ๖ เดือนดวย โดยใหรายงาน
ครั้งแรกในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) นายจเด็จ อินสวาง
(นายจเด็จ อินสวาง)
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ที่ 397/2549
เรื่อง แกไขปรับปรุงคําสั่งมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการ
--------------------------------ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่ 72/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการแทนปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นั้น
เนื่องจากระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดยกเลิกระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงคําสั่งใหม ดังนี้
ใหยกเลิกความในขอที่ 2 วรรคหนึ่ง ของคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ที่ 72/2547 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2547 และใชความตอไปนี้แทน
“2. ดานการบริหารงบประมาณ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 24, 25, 26, 27 และ 28แหงระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และขอ 5 และขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 และขอ 9
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม จึงมอบอํานาจในเรื่อง”
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2549 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2549
(ลงชื่อ) นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ
(นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ)
ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

(ครุฑ)

คําสั่งสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ที่ 46/2547
เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
.......................................
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดตางๆ สามารถบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
และกฎหมายระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจึงมอบอํานาจ
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และการวินิจฉัยสั่งการ ดังนี้
1. ดานการบริหารงานบุคคล
อาศั ย ตามมาตรา 38 (7) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเดิม มาตรา 50 มาตรา 57 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 102 มาตรา 103
มาตรา 104 มาตรา 107 และมาตราอื่นที่เกี่ยวของในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.5/1012 ลงวันที่ 10 กันยายน
2546 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 จึงมอบอํานาจ
ในเรื่อง
1.1 การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการและลูกจางประจํา
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อประกอบพิจารณาในการแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ
และลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้นๆได
1.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางของขาราชการและลูกจางประจํา
ใหผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอความเห็นเพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้นๆ ได
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1.3 การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเขารับราชการ
ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือกบุคลากรเขารับราชการในพื้นที่
จะดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อปฏิบัติวามีความรูเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการแทนสํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการได โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
1.4 การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนและสามัญและลูกจางประจํา
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
ขาราชพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจํา ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการ
ประจําในจังหวัดนั้น ๆ ได
2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนสําหรับขาราชการพลเรือน
สามัญทุกระดับและลูกจางประจํ า ในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัด
นั้น ๆ ได
3)
ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ
และลูกจางประจําในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบตั ิราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ได
4) สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับและลูกจางประจํา ในสังกัด
ราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น ๆ ได
2. ดานการบริหารงบประมาณ
อาศัยอํานาจตามความในขอ 24 , 25 , 26 , 28 และ 29 แหงระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2546 และข อ 5 และข อ 7 แห ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการบริ ห าร
งบประมาณจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ 2546 ข อ 9 แห ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ .2535 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงมอบอํานาจในเรื่อง
2.1 ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจในการใช ง บประมาณเหลื อ จ า ยของวิ ท ยาลั ย
พลศึ ก ษารวม 17 แห ง และโรงเรี ย นกี ฬ าประจํ า จั ง หวั ด 10 แห ง ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค
และเปาหมายแลว เพื่อดําเนินกิจกรรมสําคัญของจังหวัดที่อยูในอํานาจหนาที่ของวิทยาลัยพลศึกษา รวม 7
แหง และโรงเรียนกีฬาจังหวัด รวม 10 แหงได
2.2 ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี อํ า นาจในการโอน หรื อ เปลี่ ย นแปลงการงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรรได
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-32.3 ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งซื้อสั่งจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ โดยวิธีตางๆ คือ
1) วิธีประกวดราคาในวงเงินเกินกวา 40,000,000 บาท ขึ้นไป
2) วิธีพิเศษ ในวงเงินกวา 20,000,000 บาท ขึ้นไป
ซึ่งเปนการมอบอํานาจการสั่งซื้อ สั่งจาง รวมทั้งการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งหมดใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการแทน
เฉพาะสวนที่เกินวงเงินที่ไดมอบอํานาจใหผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาทุกแหง และผูบริหารโรงเรียนกีฬา
ประจําจังหวัดทุกแหง เมื่อไดดําเนินการสั่งซื้อ สั่งจาง ทําสัญญา และแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ขยายเวลา
ทําการตามสัญญา บอกเลิกสัญญา และตกลงเลิกสัญญาเสร็จแลว ขอใหรายงานผลการใชอํานาจตอ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทุกระยะ 6 เดือนตอครั้งดวย
3. ดานการวินจิ ฉัยสั่งการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ วาดวยระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 ระเบียบสํานักงบประมาณวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2546 กฎหมายเฉพาะของสวนราชการหนวยงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
3.1 กํากับดูแลการดําเนินการของวิทยาลัยพลศึกษา รวม 17 แหง และโรงเรี ยน
กีฬาประจําจังหวัด รวม 10 แหง (ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัยพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาแนบทายคําลั่งนี้)
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้งการกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล
3.2 สั่งการและและบังคับบัญชาใหขาราชการทุกระดับและลูกจางประจําในสังกัด
ราชการบริหารสวนราชการบริหารสวนกลางที่ปฏิบัติราชการประจําในจังหวัดนั้น ๆ ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนงานของจังหวัดได
3.3 สงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดแกไขปญหาดานกีฬา
และนันทนาการในระดับจังหวัดที่เปนอุปสรรคตอภาครัฐและเอกชน
3.4 บริหารจัดการสนามกีฬาทุกแหงที่อยูในการกํากับดูแลและความรับผิดชอบของ
วิทยาลัยพลศึกษา รวม 17 แหง และโรงเรียนกีฬาประจําจังหวัด รวม 10 แหง (ตามบัญชีรายชื่อวิทยาลัย
พลศึกษาและโรงเรียนกีฬาแนบทายคําสั่งนี้) และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

/ 3.5 บริหาร..........

-33.5
เพื่อสนับสนุนงานของจังหวัด

บริหารจัดการฐานขอมูลดานการกีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป และใหรายงานผลการใชอํานาจทุกระยะ
6 เดือน ตอครั้ง
สง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
(ลงชื่อ) นายทินกร นําบุญจิตต
( นายทินกร นําบุญจิตต )
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

บัญชีรายชื่อวิทยาลัยพลศึกษา และโรงเรียนกีฬา
1. วิทยาลัยพลศึกษา จํานวน 17 แหง คือ
1.1 วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
1.2 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่
1.3 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
1.4 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
1.5 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
1.6 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง
1.7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม
1.8 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ
1.9 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
1.10 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
1.11 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลําปาง
1.12 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
1.13 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
1.14 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
1.15 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
1.16 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี
1.17 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอางทอง
2. โรงเรียนกีฬาประจําจังหวัด จํานวน 10 แหง คือ
2.1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน
2.2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
2.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค
2.4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
2.5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง
2.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
2.8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2.9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
2.10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอางทอง

