อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนกำรท่องเทีย่ วและกีฬำจังหวัด
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. ประสำนงำนและปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภำค รวมทั้ง ดำเนิน
กำรประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำรในเขตพื้นที่จังหวัด
2. จัดทำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำรของจัง หวัด รวมทั้ง ติดตำม
ประเมินผล และรำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร
3. ดำเนิน กำรเกี่ยวกับกำรป้อ งกันและแก้ไ ขปัญ หำด้ำนกำรท่ องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร
ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสำนหรือร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
4. ให้ค ำปรึก ษำแนะน ำ และสนับ สนุ นด้ ำ นวิ ชำกำรแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น องค์ ก ร
เครือข่ำยชุมชน ประชำชน และหน่วยงำนอื่นที่ดำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำร เพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรท่องเที่ยว กีฬำ และนันทนำกำรในเขตพื้นที่จังหวัด
5. ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมำยอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิ บัติ งำนร่ว มกับ หรื อ สนั บ สนุ นกำรปฏิ บัติ ง ำนของหน่ วยงำนอื่ นที่ เกี่ ย วข้ อ งตำมที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด แบ่งงำนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร และงำนติดต่อประสำนงำน
(2) ปฏิบัติงำนติดตำม รวบรวมแผนงำนงบประมำณและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(3) ปฏิบัติงำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ และครุภัณฑ์
(4) ปฏิบัติงำนบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
(5) อำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
(6) เผยแพร่และประชำสัมพันธ์กิจกรรมผลงำนของหน่วยงำน
(7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

-22. กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) จัดทำงบประมำณและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ภำค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของส่วนรำชกำร
(2) ติ ดตำม ประเมิน ผล และรำยงำนสถำนกำรณ์ ด้ ำนกำรท่ องเที่ย ว กี ฬ ำ และนั นทนำกำร
เพื่อพัฒนำหรือปรับปรุงกำรดำเนินกำร
(3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและกีฬำในระดับ
จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบั ติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิ บัติง ำนของหน่ วยงำนอื่ นที่เ กี่ยวข้ องตำมที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จัง หวัด
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว
(2) ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ และสนั บสนด้ ำนวิ ช ำกำรแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น องค์ ก ร
เครื อ ข่ ำ ยชุ ม ชน ประชำชน และหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ ด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรท่ อ ง เที่ ย วในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพื่ อ ให้
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) สำรวจ รวบรวม และตรวจสอบสถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว เพื่อจัดทำข้อมูล ด้ำนเศรษฐกิจ
กำรท่องเที่ยว เสนแนะแนวทำงและมำตรกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรกีฬำและนันทนำกำรในเขตพื้นที่
จังหวัด เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรกีฬำ
(2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไ ขปัญ หำด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรในเขตพื้นที่
จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้ค ำปรึกษำ แนะนำ และสนับ สนุนด้ำนวิชำกำรแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น องค์ก ร
เครือข่ำยชุมชน ประชำชน และหน่วยงำนอื่นที่ดำเนินงำนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้
กำรกีฬำในพื้นที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) สำรวจ รวบรวม และตรวจสอบสถำนกำรณ์ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร เพื่อจัดทำข้อมูลด้ำน
เศรษฐกิ จกำรกี ฬ ำและนั น ทนำกำร เสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรเกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำด้ ำ นเศรษฐกิ จ และ
นันทนำกำร และแก้ไขปัญหำด้ำนกีฬำและนันทนำกำรในพื้นที่จังหวัด
(5) กำกับดูแลกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำประจำสำนักงำนและเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำประจำ
อำเภอ เพื่อทำหน้ำที่ขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
และแผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ ไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่
(6) ปฏิบั ติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิ บัติง ำนของหน่ วยงำนอื่ นที่เ กี่ยวข้ องตำมที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย

-35. กลุ่มมำตรฐำนและกำกับควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ อำนวยควำมสะดวก ป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำน
ควำมปลอดภัยนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย มำตรกำรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) บริ หำรจั ด กำรศู น ย์ ช่ วยเหลื อ นั กท่ อ งเที่ ยว และควบคุ ม ก ำกั บ และดูแ ลกำรทำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย มำตรกำร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) ส ำรวจ รวบรวม และตรวจสอบข้ อมู ลและสถำนกำรณ์ ด้ำนควำมปลอดภัย นัก ท่อ งเที่ ย ว
เพื่ อจั ด ทำสรุ ป รำยงำน พร้ อ มข้ อเสนอแนะ แนวทำง และมำตรกำรเกี่ ย วกั บกำรแก้ไ ขปัญ หำ ควำมปลอดภั ย
นักท่องเที่ยว
(4) ปฏิบั ติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิ บัติง ำนของหน่ วยงำนอื่ นที่เ กี่ยวข้ องตำมที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำย

