คำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ที่
/ ๒๕๕9
เรื่อง กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
--------------------------------ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2559 เห็ น ชอบ ร่ า งกฎกระทรวง
แบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พ.ศ. 2559 และประกาศใน
ราชกิจ จานุเบกษา เล่ม ที่ 133 ตอนที่ 48 ก เมื่ อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เพื่อให้การดาเนินงานของ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึง ให้ยกเลิกคาสั่ง สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ 1342/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 และให้ใช้คาสั่งต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็น
ศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สาหรับใช้ในการกาหนดนโยบาย
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
(๒) จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว
กีฬา และนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรวมทัง้ ประสานแผนปฏิบตั ิงาน
และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจาปี
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
(๖) กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
(๗) พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อใช้ใ นการบริห ารงานและการบริ ก ารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
(๙) พัฒนาระบบและบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
(10) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๑1) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๒
ข้อ ๒ ให้จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
 กองตรวจสอบภายใน
 กองพัฒนาระบบบริหาร
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) กองกลาง
(2) กองมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
(๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(๔) กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
(5) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) กองการต่างประเทศ
(7) กองตรวจราชการ
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ข้อ ๓ กองตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) สอบทานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จ
ของนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง
(2) ประเมิ นความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงและจัดท า
แผนการตรวจสอบประจาปี
(3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและการบัญชี (Financial audit)
ผลการดาเนินงานและกระบวนการทางาน (Performance Operation audit) การปฏิบัติตามมาตรฐานและ/
หรือกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งทางราชการ (Compliance audit) และระบบดูแลรักษาและความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน
(4) ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง หน่วยรับตรวจ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(5) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกระทรวง
(6) สอบทาน วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
(7) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(8) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
(9) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงการ
ท่องเที่ ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.) ในการประสานงาน รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสอบทานเป็นภาพรวมของ
กระทรวง

๓
(1๐) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในสังกั ด
กระทรวงมีการยกระดับขีดสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพ
(1๑) ปฏิบัติง านร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
กองตรวจสอบภายใน มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒) กลุ่มตรวจสอบ 1
๓) กลุ่มตรวจสอบ 2
๔) กลุ่มตรวจสอบ 3
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ
และงานติดต่อ ประสานงาน งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมิ นผล งานบุคคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
ของหน่วยงาน
กลุ่มตรวจสอบ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบสอบทานและประเมิ นผลการดาเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการทีม่ ีความสาคัญต่อผลสาเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง ประเมินความเสีย่ งเพื่อวางแผน
การตรวจสอบในภาพรวมกระทรวงและจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ค.ต.ป.กก.
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.กก. เสนอคณะรัฐมนตรี
กลุ่มตรวจสอบ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงินและการบัญชี ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งของทาง
ราชการและระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และ
กรมการท่ อ งเที่ ยว ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและให้ ความเห็ นเกี่ ยวกั บ กฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั ง คั บ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยรับตรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายใน
กระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง สอบทานวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ
และให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล และการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ
กลุ่มตรวจสอบ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงินและการบัญชี ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งของทาง
ราชการและระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา และสถาบัน
การพลศึกษา ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยรับตรวจ
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในกระทรวงและ
สานักงานปลัดกระทรวง สอบทานวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้
คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการควบคุม กากับ ดูแล และการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ

๔
ข้อ ๔ กองพั ฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา เสนอแนะ ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการ การปรับปรุงบทบาทภารกิจ การจัดโครงสร้างและระบบบริหารของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้สว่ นราชการในกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
ให้มีการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) ผลัก ดันการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่น
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(4) ปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการทางาน และส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
(5) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยม การสร้างจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๖) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
(๗) ศึกษา เสนอแนะ ประสาน และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ
หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกระทรวงสู่ระดับกรม และหน่วยงานในสังกัด
(๘) ติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและหน่วยงาน
ในสังกัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองพัฒนาระบบบริหาร มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน
3) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4) กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ
งานธุรการและงานติดต่อประสานงาน งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมินผล งานบุคคล
และงานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
ผลงานของหน่วยงาน
กลุ่ม พั ฒ นาโครงสร้ างองค์ก รและระบบงาน มี ห น้ าที่ รับ ผิดชอบในการศึก ษา วิเ คราะห์
เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างส่วนราชการและระบบงานของกระทรวงและสานักงาน
ปลัดกระทรวง การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก รวมทั้ งการก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกาหนด
อานาจหน้าที่ ตลอดจนการแบ่งงานภายใน การปรับปรุงบทบาท ภารกิจของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
การถ่ายโอนภารกิจ การตัดโอนภารกิจ การแปรสภาพภารกิจเป็นหน่วยงานรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพั ฒ นาโครงสร้ า งระบบราชการของกระทรวง และคณะท างานแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
กลุ่ม พั ฒ นานวัตกรรมและการบริห ารการเปลี่ยนแปลง มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการศึก ษา
วิเคราะห์ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมอื่นของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ส่วนราชการในกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง

๕
ให้มีการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้มีขีดสมรรถนะสูง การปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการ
ขั้นตอนและกระบวนการทางาน และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ
ประสาน และจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และเป้าหมาย ระดับกระทรวง สู่ระดับกรมและหน่วยงานในสังกัด การเจรจาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม การบริหารจัดการระบบการวัดผลการดาเนินงาน การติดตาม
ประเมินผล และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง และหน่วยงานในสังกั ดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกระทรวง
ข้อ ๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง
(2) ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้อร้อ งเรียนเรื่องการทุ จริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ
และงานติ ดต่ อ ประสานงาน งานรวบรวมผลการด าเนิ นงาน งานติ ดตามและประเมิ นผล งานบุ คคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
ของหน่วยงาน
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอ
นโยบาย แนวทาง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวง
และให้คาปรึกษา ประสาน ส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกั บ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนงาน/

๖
โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ ติดตามผล และจัดทารายงานการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตของกระทรวง (รวมส่วนราชการในสังกัด) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะส่งเสริมจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรของหน่วยงานและการคุ้มครองจริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงาน
ข้อ ๖ กองกลาง มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสานักงานปลัดกระทรวงและงานช่วยอานวยการ
(2) ดาเนินการเกี่ ยวกั บการจัดระบบงานและบริห ารงานบุคคลและพัฒ นาบุคลากรของ
สานักงานปลัดกระทรวง และที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของสานักงานปลัดกระทรวง และที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวง
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(5) ประชาสัมพั นธ์และเผยแพร่กิ จกรรม และการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(6) ดาเนินการอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสานักงานปลัดกระทรวง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กองกลาง มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มการคลัง
๓) กลุ่มพัสดุ
๔) กลุ่มบริหารงานบุคคล
๕) กลุ่มนิติการ
๖) กลุ่มประชาสัมพันธ์
๗) กลุ่มพัฒนาบุคลากร
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการงานสารบรรณ งานธุรการ งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานบริหารงานทั่วไปของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ซึ่งมิได้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
กลุ่มการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชีทั้งเงินใน
และนอกงบประมาณและเงินกองทุนต่าง ๆ งานบริหารการเงิน และงบประมาณประจางวด รวมทั้งบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาและนิเทศงานที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
กลุ่มพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ
จัดจ้างและการจัดหาพัส ดุ รวมทั้งบริการให้คาปรึก ษาแนะนาและนิเทศงานที่เ กี่ยวข้องแก่ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
กลุ่ม บริห ารงานบุคคล มี ห น้ าที่ รั บ ผิด ชอบในการศึก ษา วิเ คราะห์ วางแผนและบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลรวมทั้ งเป็นศูนย์ก ลางข้อมู ล ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงและสานัก งานปลัดกระทรวง
การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดทาข้อมูลประวัติข้าราชการ การจัดทาบัญชีถือจ่าย การปรับ
พอกอัตราเงินเดือน การปรับ อั ตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ การพิจ ารณาความดีความชอบประจ าปี

๗
การรักษาทะเบียนประวัติ การควบคุมเกษียณอายุ บาเหน็จความชอบและบาเหน็จบานาญ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การอุทธรณ์การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม การกากับดูแลจริยธรรม การส่งเสริมและ
พัฒนางานด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กระทรวง และ อ.ก.พ.กรม
กลุ่มนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง การค้นคว้าปรับปรุง แก้ ไข ยกร่างกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
กลุ่มประชาสัม พันธ์ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการ
ปฏิบัติงานของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การวิเคราะห์
และประมวลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาจัดทาข่าวสารและกากับการผลิตสื่อเผยแพร่ การดาเนินงาน
โฆษกกระทรวง การประสานงานและอานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทุก ประเภทในการเผยแพร่ข่าวสาร
การแถลงข่าวและการให้สัมภาษณ์ การพัฒนา ออกแบบสื่อและดาเนินการผลิตสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนสื่อ
และโสตทัศนูปกรณ์ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตามที่ได้รับการร้องขอ
กลุ่มพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการในการศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พัฒนาและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม บริหารโครงการ
พัฒ นาบุ คลากร ด าเนิ นการฝึ กอบรม ดูงาน จั ดท าแผนพั ฒนาสมรรถนะ การพัฒ นาองค์ ความรู้ บุ คลากร
(Knowledge Management) และการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อ 7 กองมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ตลอดจนพัฒนากลไกระบบเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเผยแพร่และแจ้งเตือนภัย
แก่นักท่องเที่ยว
(2) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงกาหนดและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
การหลอกลวงนักท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
(3) ศึกษา กาหนด และพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
(4) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบสิ่ง บอกเหตุที่ มี ผ ลกระทบหรืออาจเกิ ด
ผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
(5) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้ความ
ช่วยเหลือ การอานวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาการหลอกลวง การดูแลความปลอดภัย และการบรรเทาทุกข์ แก่
นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว โดยส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่ วมกัน
ดาเนินงานให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูก
หลอกลวงในประเทศไทย
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
3) กลุ่มแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

๘
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ
และงานติดต่อประสานงาน งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมินผล งานบุคคลและงาน
พัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของ
หน่วยงาน
กลุ่ม มาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภัย นัก ท่ อ งเที่ ย ว มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ดชอบในการจั ดท า
มาตรฐานความปลอดภัย เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แนวทางในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบกลไกในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และเตือนภัยทางการท่องเที่ยว
ส่ง เสริม และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมดาเนิน การเฝ้าระวัง ทางการท่ องเที่ ยวให้เ กิ ด
เครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดและ
พัฒนามาตรฐานตัวชี้วัดความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในการเฝ้าระวังทางการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดแนวทางในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ วถูกหลอกลวงในประเทศไทยไปสูก่ ารปฏิบัติ การอานวยการและรับเรื่องร้องทุกข์จาก
นักท่ องเที่ ยว ที่ ได้ รับความเดื อดร้อน ความเสี ยหายหรือประสบภั ยจากการท่ องเที่ ยวต่าง ๆ โดยการติดต่ อ
ประสานงาน อานวยการในการให้ความช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัย และ
การบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน รวมถึงบริหาร
จัดการกองทุนช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ตลอดจนดาเนินการฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย
ข้อ ๘ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทาข้อมูลในการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนงานโครงการ รวมทั้ง
จัดทา และประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง
(2) จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกั ด
กระทรวง
(3) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเป็นแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
(4) จัดทางบประมาณประจาปีของกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกระทรวง
(5) เสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
(6) ติ ด ตามและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในประเทศทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
(7) ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
(8) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
(9) ปฏิบัติง านร่วมกั บหรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน่วยอื่นที่ เ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๙
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
๑) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒) กลุ่มนโยบายและแผน
๓) กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์
๔) กลุ่มงบประมาณ
๕) กลุ่มติดตามและประเมินผล
6) กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
7) กลุ่มประสานราชการภูมิภาค
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ
และงานติดต่อ ประสานงาน งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมิ นผล งานบุคคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
ของหน่วยงาน
กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาไปสู่การปฏิบตั ิ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้และ
ผลตอบแทนของแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีและแผนบริหาร
ความเสี่ยงของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งแผนการดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คาปรึกษา ประสานงาน
และดาเนินการจัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผน
แม่บทของกระทรวงอย่างบูรณาการ ติดตามและประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและจัดสรรงบประมาณเสนอแนะและกาหนด
แนวทางการตั้ง และจั ดสรรงบประมาณประจ าปี ของหน่ วยงานในสัง กั ดให้ สอดคล้ องกั บ แผนยุท ธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาและแผนปฏิบัติการของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง วิเคราะห์และจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี การบริหารงบประมาณ การประสานการดาเนินการเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการจัดสรรและบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงให้ส อดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ ยวและกีฬาของกระทรวงและสานักงาน
ปลัดกระทรวง รวมทั้งดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คาปรึกษา
และพัฒนารูปแบบ วิธีการติดตามและประเมินผล วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามมาตรการ แผนงาน/โครงการของกระทรวงและส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล
ความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานตามมาตรการ แผนงาน/โครงการของกระทรวง รวมถึงประสานงาน
ราชการและกิจการรัฐสภา
กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ กลั่นกรอง นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานเลขานุการของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ
และรับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกี ฬาแห่งชาติ และประสานอานวยการ
บูรณาการการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว

๑๐
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ รวมถึ ง บู ร ณาการการท างานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะกรรมการนโยบายด้านกีฬา ตลอดจนบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและกองทุนอื่นที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กาหนดไว้
กลุ่มประสานราชการภูมิภาค มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานนโยบายและดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานของกระทรวงเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในระดับ จัง หวัด อย่างมีป ระสิท ธิภาพ ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬาในระดับพื้นที่ เพื่อดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องอย่างบูรณาการ
ข้อ ๙ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
(3) บริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบริการเผยแพร่
(4) เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและ
กีฬา รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ
(5) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่างๆ คาดการณ์แนวโน้มและส่ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
(6) เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
๓) กลุ่มสารสนเทศเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ
และงานติดต่อ ประสานงาน งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมิ นผล งานบุคคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
ของหน่วยงาน
กลุ่มวิจัยและแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์
และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิ จที่ มี ผลต่อการพัฒนาการท่ องเที่ ยวและกี ฬาของประเทศเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาดัชนี
และตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย มาตรการ ของ
รัฐด้านการท่องเที่ยวและผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑
กลุ่ม สารสนเทศเศรษฐกิจ การท่ อ งเที่ ยวและกี ฬา มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบใน การส ารวจ การ
จัดเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการใช้ป ระโยชน์ข้ อมู ล ด้ านเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า เป็ นหน่ วยงาน
สารสนเทศเชิงลึกและศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว(Tourism intelligence
center) และด้านกีฬา ตลอดจนศึกษาและจัดทามาตรฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
พัฒ นาและจัดวางระบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศ ระบบการเชื่ อมโยงเครือ ข่า ยการสื่ อสารข้อมู ล ติด ตาม
สถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้มและเผยแพร่ และจัดทารายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
ของประเทศ และเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้อ 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา หรือฝึกอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
3) กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
4) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการ
และงานติดต่อ ประสานงาน งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมิ นผล งานบุคคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน
ของหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ สาคัญและ
จาเป็นในการใช้งานและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งที่เป็น MIS, GIS และ EIS พัฒนาบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย รวมทั้ง
พัฒนาหรือจัดให้มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารจัดการ
และการดาเนินงานตามภารกิจของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง การบริหารจัดการคลังข้อมูล ฐานข้อมูล
และการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกระทรวงและสานักงานปลัดกระทรวง
กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานแผนงาน และการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง การจัดทาแผนแม่บท ICT ของกระทรวง
ให้สอดคล้อ งกับแผนแม่ บท IT ของประเทศไทยและนโยบายรัฐบาล การติดต่อประสานงานและให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ในสังกัดกระทรวง รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการ CIO
ระดับ กระทรวงและสนับสนุนการพั ฒ นาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับตาแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ

๑๒
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดหา ควบคุม บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างเพียงพอและให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
และการสื่อสารข้อมู ล รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดทาระบบข้อมู ล
สารองเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การกาหนดแนวทาง ระเบียบปฏิบัติสาหรับการใช้และการรักษา
ความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๑๑ กองการต่างประเทศ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทาความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้ ง
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนงาน และประสานแนวนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้สอดคล้องกับข้อตกลงตามปฏิญญา อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาร่าง กาหนดท่าที และแนวทางในการเจรจาเพื่อจัดทาความตกลง
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประสานการดาเนินการความตกลง และให้
คาปรึกษาในการพิจารณาจัดทาความตกลงกับต่างประเทศ
(4) ติดต่อ ประสานงาน แสวงหาความช่วยเหลือ และความร่วมมื อกั บ องค์ก ารระหว่าง
ประเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
(5) เสนอแนะและประสานการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านการท่องเที่ยว
และกีฬาระหว่างประเทศ
(6) อานวยการและบริหารงานพิธีการทางการทูตของกระทรวง
(7) เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงการฯ ในเวทีนานาชาติ และองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา
(8) เสริมสร้างความสัม พันธ์ร ะหว่างรัฐบาลกั บ องค์ก ารหรือหน่วยงานต่างประเทศและ
ระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างภาพลัก ษณ์
ทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทย
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กองการต่างประเทศ มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒) กลุ่มอานวยการและนโยบายต่างประเทศ
๓) กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
4) กลุ่มอาเซียน
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการและงาน
ติ ดต่ อประสานงาน งานรวบรวมผลการด าเนิ นงาน งานติ ดตามและประเมิ นผล งานบุ คคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน
กลุ่ม อ านวยการและนโยบายต่างประเทศ มีห น้าที่ รับ ผิดชอบในการดาเนินการเกี่ ยวกั บ
การอานวยการและบริหารงานพิธีการทางการทูต การต้อนรับ การอานวยความสะดวก และการติดต่อประสานงาน
ระหว่างประเทศให้กับรัฐมนตรี ผู้บริหาร ผู้แทนจากต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และนาเสนอนโยบายด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๓
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแนวทาง
ในการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ จัดทายุทธศาสตร์
เสนอแนะนโยบาย และเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาความตกลงความร่วมมือและการกาหนดท่าที
ของประเทศไทยในการประชุมเจรจาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมการประชุมและเจรจา
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ เป็นศูนย์ข้อมูลความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่างประเทศ
กลุ่มอาเซียน มีห น้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเ คราะห์ และจัดท าแนวทางในการเจรจา
ข้อตกลงเกี่ ยวกับ การท่ องเที่ ยวและกี ฬาในเวทีก ารประชุมระหว่างประเทศ จัดทายุทธศาสตร์ เสนอแนะ
นโยบาย ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาความตกลงความร่วมมือและการกาหนดท่าทีของประเทศในการประชุม
เจรจาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แทนกระทรวงเข้าร่วมประชุมและเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นศูนย์ข้อ มู ล ความร่วมมื อ ด้านการท่อ งเที่ ยวและกีฬาต่างประเทศ และเผยแพร่ป ระชาสัม พันธ์ผ ลงาน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาต่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียนและกรอบที่เกี่ยวเนื่อง
ข้อ ๑2 กองตรวจราชการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทาแผนการตรวจราชการของกระทรวง แผนการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
(2) สนับสนุนการตรวจราชการและการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง รวมถึงจัดทารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดทารายงานประจา
ไตรมาสและประจาปี
(3) ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกระทรวง
(4) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสืบสวนสอบสวน
และจัดทารายงานผลหรือความคืบหน้าตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงหรือผู้บริหารระดับสูงสั่งการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กองตรวจราชการ มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๒) กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผลการตรวจราชการ
๓) กลุ่มตรวจราชการ ๑
๔) กลุ่มตรวจราชการ ๒
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่ มบริ หารงานทั่ วไป มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบด าเนิ นการเกี่ ยวกั บงานแผนงาน งานงบประมาณ
งานการเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการและงาน
ติ ด ต่ อประสานงาน งานรวบรวมผลการด าเนิ นงาน งานติ ดตามและประเมิ นผล งานบุ คคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามผลการตรวจราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทานโยบายและ
แผนการตรวจราชการของกระทรวง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและเสนอแนะระบบการตรวจราชการ การติดตามและ
ประเมินผลการตรวจราชการเชิงบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบสารสนเทศ จัดทาแบบการตรวจราชการ วิเคราะห์และจัดทารายงานผล ติดตามและประเมินผลตาม
แผนการตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ และตามข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑๔
กลุ่มตรวจราชการ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการ
และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ ให้ส อดคล้อ งกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่ องเที่ยวและกี ฬาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการดาเนินการตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ
งานตรวจราชการแบบบูรณาการ จัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายไตรมาสและประจาปีงบประมาณ
รวมทั้ ง ติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (แบ่ ง ภาคตาม
กระทรวงมหาดไทย)
กลุ่มตรวจราชการ ๒ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการ
และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ ให้ส อดคล้อ งกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่ องเที่ยวและกี ฬาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ ง
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการดาเนินการตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ
งานตรวจราชการแบบบูรณาการ จัดทารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายไตรมาสและประจาปีงบประมาณ
รวมทั้งติดตามเรื่องร้องเรียน ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ (แบ่งภาคตามกระทรวงมหาดไทย)
ข้อ ๑3 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดาเนินการ
ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
(2) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(4) ให้คาปรึกษาแนะนา และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
(5) ดาเนินการเกี่ ยวกั บ การช่วยเหลือนัก ท่องเที่ ยวและนัก กี ฬาในเขตพื้นที่จัง หวัด โดย
ประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์รวมทั้งการถ่ายทา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
(๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีการแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
2) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
๔) กลุ่มทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
๕) กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

๑๕
ซึ่งแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการอานวยการ ประสานงาน
และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา งานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน บัญชี พัสดุและ
ครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานช่วยอานวยการ งานสารบรรณ งานธุรการและงานติดต่อประสานงาน
งานรวบรวมผลการดาเนินงาน งานติดตามและประเมินผล งานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการประสานอานวยการให้ความช่วยเหลือ เยียวยานักท่องเที่ยวที่
ได้รับผลกระทบในบริบทต่าง ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดในเขตพื้นที่จังหวัด ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สารวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงติดตามและประเมินผล
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว กากับ ดูแล การดาเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่ กาหนด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด
กลุ่ม ส่ง เสริม และพั ฒ นาด้านกี ฬาและนันทนาการ มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบในการดาเนินการ
ส่ง เสริม พั ฒ นา ป้อ งกั นและแก้ ไขปัญ หาด้านการกี ฬาและนันทนาการ รวมทั้ ง การประสานอานวยการ
ช่วยเหลือ เยียวยานักกีฬาที่ได้รับผลกระทบในบริบทต่าง ๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดในเขตพื้นที่
จัง หวัด ประสานความร่ วมมื อ กั บ หน่ วยงานทุ ก ภาคส่วนที่ เ กี่ ย วข้อง รวมถึง ติด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน รายงานสถานการณ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ กากับ ดูแลการดาเนินกิจการด้านการกีฬาและ
นันทนาการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กาหนด ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่ วนร่วมด้านการกีฬาและ
นันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
กลุ่มทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ การอนุมัติ อนุญาตในการจดทะเบียนในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับ ดูแล ให้การ
ถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการ
ถ่ายทาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในเขตพื้นที่จังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

