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คาสั่งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 298/2564
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
*******************
อาศัยอานาจตามมาตรา 55 และ 60 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
แผ่ น ดิน พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการส านักงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยยกเลิกคาสั่งสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 409/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ดังนี้
1. นางปริ ษ า ปานพรหม ต าแหน่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ห น้ า ที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น หน้ า ที่ ข องกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ข้ อ 12
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ย ว
และกีฬา พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
(ข).ปฏิ บั ติ ร าชการตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกาหนดให้เป็นหน้าที่ของสานักงาน
(ค) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ
(ง) ตรวจพิจารณาเสนอแนวคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
(จ) พิจารณา วินิจฉัย สั่งการเกี่ยวกับงานในอานาจหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) กากับดูแลข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสานักงาน
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่
ในการอานวยการและบริหารสานักงาน แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตามลาดับดังนี้
1. นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

2
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.1 นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) กากับ การปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานธุรการและงานติดต่อประสานงาน
(ข) กากับ และติดตาม การายงานประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ
(ค) กากับ และควบคุมการปฏิบัติงาน งานการเงิน การบัญชี การพัสดุและครุภัณฑ์
(ง) กากับ และติดตามการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด
(จ) สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
(ฉ) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของหน่วยงานโดย
การนาเทคโนโลยีมาใช้ ผ่านช่องทางสื่อโชเชียล
(ช) วางแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ก าหนดมาตรการความเสี่ ยง ควบคุ ม ภายใน
การกากับดูแล รายงานผลการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด
(ซ) ท างานหรื อสนั บสนุนการปฏิ บัติงานของหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้ องและตามที่ได้รั บ
มอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมรับผิดชอบ ดังนี้
1.2 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองคาชุม ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานติดตาม รวบรวมแผนงานงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ข) ปฏิบัติงาน กากับดูแล และ รายงานค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารทางไปรษณีย์พร้อม
จัดทาสรุปเป็นรายเดือนและรายงานเสนอในการประชุมประจาเดือน
(ค) ปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารในการประชุมประจาเดือนของสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และจดบันทึกการประชุม พร้อมสรุปรายงานการประชุมในแต่ละเดือน
(ง) ปฏิ บั ติ ง านจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เวรยามรั ก ษาสถานที่ ร าชการและก ากั บ ดู แ ล
การลงบันทึกเหตุการณ์ของเวรยามพร้อมรายงานประจาเดือน
(จ) ปฏิบัติงานจัดทาตัวชี้วัด โครงการลดและคัดแยกขยะหน่วยงานภาครัฐ จัดทารายงาน
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และสรุปเป็นรายเดือน พร้อมส่งไปยัง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(ฉ) ปฏิบัติงานประสานงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอืน่ ๆ งานทั่วไป งานที่เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัด เช่น กิจกรรมจิตอาสา งานราชพิธี เป็นต้น
(ช) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานอาคารและสถานที่
(ซ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฌ) ปฏิบัติงานงานบุคคลของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
(ญ) ดูแลและควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการพร้อมเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกวัน
(ฎ) ปฏิบัติงานรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานงานทั่วไปทุกเดือนในการ
ประชุมประจาเดือน
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(ฏ) ปฏิบัติงานสรุปกิจกรรมจิตอาสาและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กิจกรรมองค์กร
คุณธรรมระดับส่งเสริม
(ฐ) ปฏิบัติงานแต่งตั้งคาสั่งต่างๆตามภารกิจของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ที่ได้รับมอบหมาย
(ฑ) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานประชุมติดตามต่างๆ
หัวหน้าฝ่ายงานสารบรรณ
1.3 นายนันทพล ชาวเชื้อ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานระบบ E-Office จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานสารบรรณ ระบบ E-Saraban งานทะเบียน
รับส่งหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิคส์ การติดต่อประสานงาน และช่วยบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ในเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คของสานักงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้
(ก) กากับดูแล กระบวนการรับ -ส่งหนังสือให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
(ค) รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม งาน/โครงการทุกกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของสานักงานให้เป็นปัจจุบัน
(ง) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(จ) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 นางแสงหล้า วิชัยคา ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ
การเกษียนหนังสือราชการ ลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือราชการในสมุดทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ จัดเก็บหนังสือ
ราชการและเอกสารสาคัญ จัดเก็บเรียงแฟ้มให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ เกษียนหนังสือราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(ข) จัดเก็บเอกสาร จัดเรียงแฟ้ม ให้สะดวกต่อการค้นหา และให้เป็นไปตามระเบียบฯ
(ค) รายงานผลการดาเนินงาน เสนอต่อที่ประชุม ประจาเดือนทุกเดือน
(ง) ปฏิบัติงานควบคุมการใช้โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานโทรออกทางไกล
(จ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฉ) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
1.5 นายชัยวัฒน์ ไชยมงคล ตาแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 ปฏิบัติหน้าที่
งานบริการเอกสารทั่วไป จัดทาสาเนาหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ดูแลและบารุงรักษาความสะอาด อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่งานบริการเอกสารทั่วไป จัดทาสาเนาหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ
(ข) ช่วยงานธุรการและพัสดุอื่น ๆ
(ค) งานอาคารสถานที่ ดูแลความสะดวกโดยรอบบริเวณสานักงานและบารุงรักษาต้นไม้
(ง) งานซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สานักงาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทามาจากไม้
(จ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฉ) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 นายทวีป สืบสงัด ตาแหน่ง ช่างไม้ ช 3 ปฏิบัติหน้าที่ช่าง ซ่อมแซม และประกอบ
ครุ ภั ณฑ์ ห รื อสิ่ ง ก่อ สร้ างที่ ท าด้ ว ยไม้ งานอาคารสถานที่ งานซ่ อมบ ารุง รั กษาอุ ปกรณ์ ครุ ภั ณฑ์ ส านัก งาน
งานทาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ งานดูแล และบารุงรักษาต้นไม้บริเวณสานักงาน งานธุรการ และงานพัสดุ
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมแซม และประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ทาด้วยไม้
(ข) งานอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาด บารุงรักษาต้นไม้ รอบบริเวณสานักงาน
(ค) สนับสนุนงานธุรการและงานพัสดุ
(ง) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(จ) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 นางสาวไพรินทร์ บุตรต๋า ตาแหน่ง พนักงานทาความสะอาด ปฏิบัติหน้าที่อานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาคารสานักงาน 2 หลัง และบริหารโดยรอบ สนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายมีหน้าที่ดังนี้
(ก) งานแม่บ้าน อาคารสถานที่ ดูแล ทาความสะอาดอาคารสานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และอาคารเก็บพัสดุ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
(ข) ทาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน และอาคารจอดรถ
(ค) ท าความสะอาดเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานฯ ตลอดจนอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของ
สานักงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
(ง) จัดเก็บ คัดแยก ขยะมูลฝอย ลงถังขยะที่จัดไว้ ให้เรียบร้อยทุกวัน
(จ) จั ด ท าบั น ทึ ก การท างานประจ าวั น และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานพร้ อ มรายงาน
ประจาเดือน
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(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
1.8 นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์สารอง วางแผน ควบคุม กากับดูแล การใช้
รถยนต์ส่วนกลาง ร่วมร่างประกาศกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชี ยงใหม่ รับผิดชอบปละปฏิบัติหน้าที่ในการบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันต่อสถานการณ์ และแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ สารองโดยอาศัยอานาจ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 ดังนี้
(1) นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(2) นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(3) นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(4) นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองคาชุม ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(5) นายวีรยุทธ ธรรมขัน ตาแหน่ง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาสานักงาน
(6) นายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติด้านการท่องเที่ยว
(7) นางสาวพิราวัลย์ สุจริตจันทร์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(8) นางสาววิรชา ชูสมุทร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
(9) นางสาวจารุวรรณ สิทธิหล่อ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(ก) ใช้ในภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
(ข) ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์สารอง ในกรณีที่หัวหน้ายานพาหนะไม่สามารถ
จัดพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันต่อเหตุการณ์เท่านั้น
(ค) การนารถออกไปใช้จะต้องได้รับอนุมัติจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทน ก่อนทุกครั้ง และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ใช้รถตามระเบียบและ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(ง) ปฏิบั ติต ามข้อ กาหนดของพนัก งานขั บรถยนต์ ทุก ประการ เช่ น บัน ทึก การใช้
รถยนต์ราชการ และการใช้น้ามันเชื้อเพลิงทุกครั้ง
(จ) ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนและหลังใช้ทุกครั้ง
(ฉ) การเก็บ รั กษารถยนต์ ให้ อยู่ใ นความควบคุม และรั บผิ ด ชอบของส่ ว นราชการ
โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น
(ช) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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1.9 นายศักรินทร์ อินต๊ะแสน ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่บริการขับรถ
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่บริการขับรถยนต์และซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องยนต์
(ข) ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์
(ค) ควบคุมการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดทาตารางการใช้พลังงาน ให้เป็นไป
ตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานที่กาหนดไว้ พร้อมรายงานผลการใช้พลังงานไปยัง สานักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่
(ง) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(จ) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ช) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.10 นายวรวิทย์ ยุทธภิญโญ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่บริการขับรถ
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์ และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่บริการขับรถยนต์และซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องยนต์
(ข) งานซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สานักงาน และอื่นๆ ที่ทามาจากเหล็ก
(ค) ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์
(ง) ควบคุ ม การใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น จั ด ท าตารางการใช้ พ ลั ง งาน
ให้เป็นไปตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานที่กาหนดไว้
(จ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฉ) ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ)
1.11 นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และคาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5036/2562 งานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 งานที่เกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. และตัวชี้วัดของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ก). กากับ ควบคุมดูแล การพัสดุ และครุภัณฑ์ วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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(ข) ควบคุมการดาเนินงาน กากับดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(ค) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ง) ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วมดังนี้
1.12 นางสาวเกศรินทร์ จิตตะ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ.ปฏิบัติหน้าที่ งานพัสดุ และ
สนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบั ติงานรวบรวมและศึกษาข้อมูล ในงานพัส ดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และ
มาตรฐานของพัสดุ
(ข) ปฏิบัติงานตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา
การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ
(ค) ปฏิ บั ติ ง านจั ด ท ารายละเอี ย ดบั ญ ชี หรื อ ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
(ง) ปฏิบัติงานซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(จ) ปฏิบัติงานจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทาง
ราชการ อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(ฉ) ปฏิบั ติงานถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัส ดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้
คาแนะนา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม
และวิ ธีใช้ อุป กรณ์เ ครื่ อ งมือที่ ถูกต้ อง เป็ น ต้ น เพื่อถ่ ายทอดความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ในการปฏิบั ติงานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
(ช) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ซ) ปฏิบั ติง านร่ ว มกั บหรือ สนั บสนุน การปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.13 นางสาวอุไรวรรณ ยาวิลาศ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ ปฏิบัติ
หน้าที่ งานพัสดุ และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานธุรการ ในการจัดทาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ (e GP)
(ข) ปฏิบัติงานด้านเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในการดาเนินกิจกรรมฯ/โครงการฯ งบพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่
ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติงานด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e GP) และจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) ในการดาเนินกิจกรรมฯ/โครงการฯ งบประมาณ

8
งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และที่ได้รับมอบหมาย
(ง) ปฏิบัติงาน กรองข้อมูล/รายงาน ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(จ) ปฏิบัติงานสนับสนุนจัดทาเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ งบ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และที่ได้รับมอบหมาย
(ฉ) ปฏิบัติงานร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่ได้รับมอบหมาย
(ช) ปฏิบัติงานช่วยจัดเก็บเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่ได้รับมอบหมาย
(ซ) ปฏิบัติงานศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงานพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(ฌ) ปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
(ญ) รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทราบทุกเดือน
(ฎ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฏ) ปฏิ บั ติง านร่ ว มกับหรือ สนับ สนุน การปฏิ บัติง านของหน่ว ยงานอื่ นที่เ กี่ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
1.14 นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
และเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) กากับ ควบคุมดูแล การเงิน และการบัญชี วางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ข) ควบคุม การดาเนิ นงาน ก ากับ ดูแ ล การใช้จ่า ยเงิน งบประมาณให้ เ ป็น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ การเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ.2562
(ค) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วมดังนี้
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1.15 นางสาวพรทิพย์ แสงขันธ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่ งาน
การเงิน และการบัญชี มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของส่วนราชการ
(ข) ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องและทันสมัย
(ค) ปฏิบัติงานจัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(ง) ปฏิบั ติงานศึกษาวิเคราะห์ผ ลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่ว ยงานภาครัฐ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรั บปรุงการจัดทาและจัดสรร
งบประมาณ
(จ) ปฏิบัติงานดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญ
การรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ -จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
ของราชการ
(ฉ) ปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น
ให้ คาแนะนาในการปฏิบั ติงาน วางโครงการกาหนดหลักสู ตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาส าหรับการ
ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
(ช) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ซ) ปฏิบั ติง านร่ ว มกั บหรือ สนั บสนุน การปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
2.1 นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) จัดทางบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัด
และภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
(ข) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานสถานการณ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ าและ
นันทนาการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ
กีฬาในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีโรจน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ช่วยงานกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่ ดังนี้
(ก) ช่ ว ยงานจั ดท างบประมาณและแผนยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการท่ อ งเที่ย ว กี ฬ าและ
นันทนาการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินการ
(ข) ช่วยงานติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินการ
(ค) ช่ ว ยงานด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการเกี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยวและกีฬาในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(จ) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
3.1 นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ และ
เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) จัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) จั ดท าแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยให้ ส อดคล้ องกั บนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งบประมาณ
ตามนโยบายของรัฐบาล งบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เชียงใหม่, โครงการงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด , แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ประจ าปี งบประมาณของเขตพัฒ นาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้ านนา, งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย, งบประมาณกรมการท่องเที่ยว, โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก หรืองบประมาณอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
(ค) ประสาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่จังหวั ด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หรืออื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทาสถิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ตลอดจนการติดตาม รายงานสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวและภาวะความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวของจังหวัด หรืออื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(จ) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
การดาเนิน งานอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงการดาเนินงาน

11
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับการสารวจ และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง
ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด
(ช) ควบคุม กากับดูแลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กาหนด
(ซ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาแก่องค์กรเครือข่ายชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฌ) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจา
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
(ฎ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่กาหนด
(ฏ) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติง านของหน่ว ยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
3.2 นายตะวัน จันทรพิงค์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ในการสนับสนุนการดาเนินงานการบริหารจัดการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และสนับสนุน
การดาเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(ก) สนั บสนุ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เขตพัฒนา
การท่ องเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา และอื่ น ๆ ที่ไ ด้ รั บมอบหมาย โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) สนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย
งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หรือที่ได้รับมอบหมาย อาทิ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่, แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
ของเขตพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ านนา เป็ นต้ น รวมทั้ง ติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
(ค) สนั บ สนุ น ในการประสาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวตลอดจนประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่จังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หรืออื่นๆ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(ง) สนับสนุนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค การดาเนินงานอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงการดาเนินงาน
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาแก่องค์กรเครือข่ายชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฉ) สนั บ สุ น นการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
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(ช) วิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว และพื้นทีจ่ ังหวัด
(ซ) ประสานกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า ในการจั ด ฝึ ก อบรม การประชุ ม และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น งานของเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว และพื้นทีจ่ ังหวัด
(ฌ) รายงานผลการดาเนินงานให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบทุกเดือน
(ญ) ปฏิบั ติงานร่ ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 นางสาวพิ ร าวั ล ย์ สุ จ ริ ต จั น ทร์ ต าแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงานการบริหารจัดการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และสนับสนุนการดาเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(ก) สนั บสนุ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เขตพัฒนา
การท่ องเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา และอื่ น ๆ ที่ไ ด้ รั บมอบหมาย โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ข) สนับสนุนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย
งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หรือที่ได้รับมอบหมาย อาทิ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่, แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
ของเขตพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ านนา เป็ นต้ น รวมทั้ง ติ ดตาม ประเมิ นผลและรายงานผล
การดาเนินงาน
(ค) สนั บ สนุ น ในการประสาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวตลอดจนประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่จังหวัด เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หรืออื่นๆ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ร่ ว มกั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(ง) สนับสนุนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค การดาเนินงานอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงการดาเนินงาน
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาแก่องค์กรเครือข่ายชุ มชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฉ) สนั บ สุ น นการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวประจาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
(ช) วิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว และพื้นทีจ่ ังหวัด
(ซ) ประสานกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า ในการจั ด ฝึ ก อบรม การประชุ ม และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ การด าเนิ น งานของเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว และพื้นทีจ่ ังหวัด
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(ฌ) วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด รวมทั้ง รายงานผลการ
ดาเนินงานให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบทุกเดือน
(ญ) ปฏิบั ติง านร่ ว มกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิบั ติง านของหน่ว ยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงตารางนัดผู้บริหารประจาวัน ในปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร จัดทาข่าวภารกิจเข้าร่วมงานของผู้บริหารประจาวัน บันทึกเก็บข้อมูล
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมสรุปรายงานต่อผู้บริหาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจทางเว็บไซต์ /Facebook ของสานักงาน
3.4 นางสาวนิสา เผดียงพันธ์พงศ์ ตาแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ใน
การสนับสนุนการดาเนินงานการบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(ก) สนั บ สนุ น จั ดท าแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีง บประมาณ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย
งบประมาณตามนโยบายของรั ฐ บาล งบประมาณจากกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า อาทิ โครงการ
งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด,
งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย, งบประมาณกรมการท่องเที่ยว, โครงการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก หรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้รั บ มอบหมาย รวมทั้ง ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
(ข) สนั บ สนุ น ในการประสาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
การท่องเที่ยวตลอดจนประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับองค์กรเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(ค) สนับสนุนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค การดาเนินงานอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงการดาเนินงาน
(ง) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ส ารวจ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด ท าสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยว ตลอดจนการติดตาม รายงานสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวและภาวะความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
(จ) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
การดาเนิน งานอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงการดาเนินงาน
(ฉ) สนับ สนุน ดาเนินการเกี่ยวกับการสารวจ และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้ง ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด
(ช) ส่ งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษา แนะนาแก่องค์กรเครือข่ายชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ซ) ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อ
ซักถามเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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(ฌ) วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด รวมทั้ง รายงานผลการ
ดาเนินงานให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบทุกเดือน
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.5 นางสาวจารุวรรณ สิทธิหล่อ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานธุรการ ด้านการประชาสั มพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
(ข) อ านวยความสะดวก ติด ต่อ และประสานงานกั บหน่ว ยงานต่างๆ เพื่อ ให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
(ค) รวบรวมและจั ดทาฐานข้อมูล สถิติเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น การ
เสียชีวิตการบาดเจ็บรวมทั้งสถิติอื่นๆที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เช่น การรับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว การ
อานวยความสะดวก และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การรับฟังข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยว ที่เป็น
หลักฐานตามวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
(ง) รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วและแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเบื้ อ งต้ น
รวมทั้งประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
(จ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจทางเว็บไซต์ /Facebook ของสานักงาน
3.6 นายวิชญพงศ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติด้านการท่องเที่ยว
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(ก) ดาเนินการประสานขอข้อมูลสถิติอัตราการเข้าพักจากผู้ประกอบการสถานพักแรม
ในจังหวัด โดยส่งเอกสารแบบฟอร์มกรอกข้อมูลและหนังสือขอทราบข้อมูลสถิติให้สถานประกอบการสถานพัก
แรม ระหว่างวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน
(ข) กรอกข้อมูลสถิติและอัตราการเข้าพักเพิ่มเติม โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 30 %
ของจานวนสถานพักแรมทั้งหมดแล้วคีย์ลงในระบบ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อนาข้อมูลมาประมวลผล
จานวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวรายไตรมาส
(ค) รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน และช่วงหยุดยาว
(ง) ดาเนิ น การปรั บ ปรุงข้อมูล การท่องเที่ยวและสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่
ให้ทันต่อเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน โดยประสานงานและจัดทาข้อมูลการท่องเที่ยว สถานการณ์การท่องเที่ยว
เพือ่ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว
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(จ) ทาข้อมูลรายงานตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ของจังหวัดเชียงใหม่
(ฉ) สรุปข้อมูลสถิติของกลุ่มจังหวัด และกลุ่มเขตอารยธรรมล้านนา
(ช) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ซ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
4.1 นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาก้านการกีฬาและนันทนาการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการของจังหวัด รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลด้านการกีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัด
(ข) ควบคุม กากับ ดูแล ด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานข้อกาหนด
(ค) จัดดาเนินการ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ งบประมาณ 40 % ด้านกีฬาและ
นันทนาการ จากสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
(ง) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ รวมทั้ ง การประสาน
อานวยการช่วยเหลือ เยียวยานักกีฬาที่ได้รับผลกระทบในบริบทต่างๆตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดในเขต
พื้นที่ดาเนินงาน
(จ) ประสานหรื อ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมี
ส่วนร่วมด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
และนันทนาการในพื้นที่จังหวัด
(ฉ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ช) ปฏิ บั ติง านร่ ว มกั บหรื อ สนั บ สนุน การปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้
4.2 นายศักดิ์รินทร์ อินต๊ะแสน ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2
4.3 นายชัยวัฒน์ ไชยมงคล ตาแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2.
4.4 นางแสงหล้า วิชัยคา ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3
4.5 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองคาชุม ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านการกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ดังนี้
(ก).ช่วยในการจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการกีฬาต่างๆ
(ข) สนับสนุนกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการอื่นๆ
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(ค) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.6

ต าแหน่ง เจ้ า หน้า ที่พลศึกษาประจ าอาเภอ จานวน 25 อาเภอ มีรายชื่ อ

ดังต่อไปนี้
(1) นายจัตตพล สุพรรณ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอแม่อาย
(2) นายธนากร สิทธิหล่อ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอฝาง
(3) นายน่านนริทน์ ปิ่นชุม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอไชยปราการ
(4) นายเดชา ทาใหม่ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอเชียงดาว
(5) นายธวัช ปองพิพัฒน์กุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอเวียงแหง
(6) นางสาวขวัญเรียม ก้อนแก้ว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอพร้าว
(7) นายนิคม แสงคาหล่อ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอแม่แตง
(8) นายกรินท์ บุญตันสา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอแม่ริม
(9) นายอัมรินทร์ สาธุเม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอสะเมิง
(10) นายเรวัต เป็งไชยวงค์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอสารภี
(11) นายขวัญชัย ปัญใจแก้ว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอสันกาแพง
(12) นายจักรตราวุธ จุลมาศ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอสันทราย
(13) นางสาวณฤดี เจ้ากลดี ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอดอยสะเก็ด
(14) นายเชิดชัย ณ ลาปาง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอหางดง
(15) นายกฤศวพงศ์ คาตา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอสันป่าตอง
(16) นายสมศักดิ์ เพียรไป ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอแม่วาง
(17) นายยงยุทธ์ ภูมิดวง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอจอมทอง
(18) นายภานุ แสนกาศ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอแม่แจ่ม
(19) นายปราเมศร์ วิงวอน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอดอยเต่า
(20) นายพลลพ หยกเจียระไน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอดอยหล่อ
(21) นายปัญญาวัชร ประสพสัมฤทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภออมก๋อย
(22) นายประสิทธิพร สร้อยนาค ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอฮอด
(23) นายบุรินทร์ เกษมกิตติกุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอเมือง
(24) นายอัตนัย รักษ์ไพรสกุล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอแม่ออน
(25) นายปริญญา ษมาจิตสวยงาม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอกัลยาณิวัฒนา
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(ก) จัดทาแผนงาน และปฏิทินปฏิบัติงานด้านการออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอาเภอที่รับผิดชอบ
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(ข) จัดดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ค) ปฏิบัติงานตามกิจกรรม โครงการที่กรมพลศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการ
ในระดับอาเภอตามสถานที่ที่ปฏิบัติงาน
(ง) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก เยาวชน และประชาชน ในพื้ น ที่ ที่
ปฏิบัติงานประจา เล่นกีฬาออกกาลังกาย ร่วมกิจกรรมนันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อเนื่อง
(จ) จัดทาทะเบียนข้อมูลสถานการกีฬาทุกประเภท สถิติจานวนเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่ออกกาลังกาย เล่นกีฬาตามชนิดของกิจกรรม ทะเบียนผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
และอาสาสมัครการกีฬาและผู้นาการออกกาลังกาย (อสก.) ในพื้นที่รับผิดชอบของการปฏิบัติงาน
(ฉ) เผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬา นันทนาการ การออกกาลังกายและวิทยาศาสตร์การ
กีฬาในพื้นที่รับผิดชอบ
(ช) มีการจัดตั้งศูนย์กีฬา การออกกาลังกาย หรือนันทนาการภายในพื้นที่รับผิดชอบ
และประสานงานกับสถานศึกษาทุกสังกัด สมาคมกีฬา และชมรมกีฬาต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมในระดับอาเภอ
จังหวัด หรือระดับที่สูงกว่า
(ซ) ดาเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน ภายใน
พื้นที่รับผิดชอบและรายงานผลข้อมูลผลการทดสอบในเชิงสถิติ
(ฌ) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน และส่งเอกสารตามแบบรายงานที่กาหนดส่งกรม
พลศึกษา ภายใน 2 วันทาการของเดือนถัดไป
(ญ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฎ) ปฏิ บั ติงานร่ ว มกับหรือสนับ สนุนการปฏิบัติง านของหน่ว ยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.7 นายกิตติพัทธ์ ปัญญ์อภิลักษณ์ ตาแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา.ปฏิบัติหน้ าที่ช่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานรวบรวม ประมวล จัดทาข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อ
ประกอบ การวางแผนงาน โครงการหรือแนวทางการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(ข) ปฏิบัติงาน สารวจ รวบรวม จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุป
จัดทารายงานรวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทา
หลักเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ค) ปฏิบัติงาน รวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา
เพื่อประกอบการสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือ สื่ อ จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อ
นาไปใช้การดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
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(ง) ปฏิบัติงานจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการ
ด้านการพัฒนา เพื่อจัดทาแผนด้านการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
(จ) ปฏิบัติงานร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาด้านการกีฬา
เพื่อการพัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
(ช ) ปฏิบัติงานส่ งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการกีฬา นันทนาการและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
(ซ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.8 นายวีร ยุทธ ธรรมขัน ตาแหน่ง เจ้า หน้า ที่พลศึกษาประจาจั งหวัด ปฏิบัติห น้า ที่
ประสานงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ร่วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการของอาเภอและจังหวัด
รวมทั้งติดตามและประเมินผลด้านการกีฬาและนันทนาการในระดับอาเภอและจังหวัด
(ข) งานส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ (แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
การกีฬาและนันทนาการ)
(ค) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมโครงการพร้อมรายงานในที่ประชุม
สานักงานทุกเดือน
(ง) งานธุ ร การ และงานพัส ดุ ที่ เกี่ ยวกั บการด าเนิ นงานโครงการ เช่ น จั ดประชุ ม
จัดเตรียมเอกสาร สรุปผลการประชุม การเบิกจ่ายเงินโครงการ และ อื่น ๆ
(จ) รวบรวมเอกสารสรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ของเจ้าหน้าที่พล
ศึกษาประจาอาเภอ เพื่อรายงานไปยังกรมพลศึกษา
(ฉ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ช) ปฏิบั ติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.กลุ่มมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
5.1 นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีหน้าที่ดังนี้
(ก) ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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(ข) กากับดูแลการทางานเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้ให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหา และการ
บรรเทาทุกข์แก่นักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยวในพื้นที่
(ค) รับผิดชอบหน้าที่ในการกากับ ดูแล ในการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ในเขต
พื้นที่จังหวัด
(จ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ฉ) ปฏิบั ติงานร่ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วม 11 คน ดังนี้
5.2 นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(ก) ด าเนิ น การบริ ห ารศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ข) ดาเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(ค) รายงานผลการดาเนิ นงานของศูน ย์ช่ว ยเหลื อนัก ท่องเที่ยวจัง หวัดเชี ยงใหม่
รวมทั้งผล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทุกเดือน
(ง) ด าเนิ น การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมและผลงานของศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวจั งหวัดเชีย งใหม่ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่ านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เพื่ อให้ ความรู้ และข้อมูล ข่า วสารแก่ นั กท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อ ให้ นักท่อ งเที่ยวสามารถเข้าถึ งบริ การต่างๆ
ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
(จ) ปฏิบั ติงานเป็ นเจ้าหน้าที่ต้อนรับและล่ามแปลภาษา รวมทั้งทาหน้าที่ .Call center
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารในเรื่ อ งของการอ านวยความสะดวกและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
(ฉ) รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้ น รวมทั้ง
ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดาเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
(ช) ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
(ซ) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
.(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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5.3 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จานวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางสาวศรุติกานต์ เทียนไชย
(2) นางสาววัชราพร สุทธิสมบัติ
(3) นายก่อพงษ์ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
(4) นางสาวสิรินทิพย์ วรรณะ
(5) นางสาวจารุวรรณ สิทธิหล่อ
(6) นางสาวสกาวเดือน เตจ๊ะคง
(7) นางสาวกชกร นะวรรณ
(8) นางสาววิรชา ชูสมุทร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(ก). ปฏิบั ติง านเป็น เจ้าหน้ าที่ต้อนรับและล่ ามแปลภาษา รวมทั้งทาหน้าที่ Call
center เพื่อให้บริการในเรื่องของการอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
(ข) รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น รวมทั้ง
ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดาเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
(ค) ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
(ง) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(จ) ปฏิบั ติงานร่ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.4 นางสาวชลิภา วงษ์ไว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียนรับหนังสือ การพิมพ์เอกสาร จดหมาย หนังสื อราชการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ งานต่าง ๆ
ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
(ค) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ พัส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ เช่ น การจั ด เก็ บ รั ก ษา การเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ
ครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้ การดาเนินการด้านพัสดุครุภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
(ง) ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
(จ) อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และการดาเนินงาน
ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
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(ฉ) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ รั บเรื่ องและตรวจสอบความถู กต้ องครบถ้ วนของ
เอกสารที่ นั กท่องเที่ยวชาวต่ างชาติที่ ยื่ นเรื่ องขอความช่ วยเหลื อจากกองทุนช่วยเหลื อเยี ยวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
(ช) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ซ) ปฏิบั ติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
6.1 นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีหน้าที่ดังนี้
(ก) รับผิดชอบหน้าที่ในการกากับ ดูแล ให้การถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนด
(ข) ติดตามและประเมินผลการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ง) ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2 นางสาววิรชา ชูสมุทร ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(ก) ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับ ดูแล ให้การถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
(ข) ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ใน
เขตพื้นที่จังหวัด
(ค) บริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(ง) ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

(นางปริษา ปานพรหม)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
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