อำนำจหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกรรมกำรสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดลำปำง
*********************
ตามที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลาปาง ได้มีประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลาปาง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การบริหารและดาเนินกิจการของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับ ข้อบังคับสมาคม (ข้อ 14) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลาปาง จึงขอให้คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งดังกล่าว ทาหน้าทีต่ ามโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้
1. นายไพโรจน์ โล่สนุ ทร สมาชิกกิตติมศักดิ์ ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะที่เอื้ออานวยให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสมาคม
2. นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี สมาชิกกิตติมศักดิ์ ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คาแนะนาใน
การดาเนินงานทั่วไปของสมาคม และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมาคม
3. นายมาลีราช ปาเต็ล สมาชิกกิตติมศักดิ์ ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คาแนะนาในการ
ดาเนินงานทั่วไปของสมาคม และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมาคม
4. นายมานัส อนันตกิจไพบูลย์ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คาแนะนาใน
การดาเนินงานทั่วไปของสมาคม และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมาคม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ นายกสมาคม ทาหน้าทีท่ าหน้าที่เป็นประธานกิจการของ
สมาคม และเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อประสารงานกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม
6. นายสมพร วะเท อุปนายกสมมาคม มีหน้าทีเ่ ป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่นายกสมาคมมอบหมาย และ/หรือทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมือ่ นายกสมาคมไม่อยู่
หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่ของนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็น
ผู้กระทาการแทน
7. นายเกรียงเดช สุทธภักติ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของ
สมาคมให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
8. นายสรายุทธ พิจอมบุตร ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการ
จัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคม
9. นายบุญเรือง จิตตา นายทะเบียน มีหน้าทีจ่ ัดทาทะเบียนสมาชิกของสมาคม
10. นายชูยศ สุธารัตนชัยพร กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคม

- 2 11. นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ กรรมการ มีหน้าที่ในการนาเสนอแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของสมาคมเพื่อขอความเห็นชอบ รวมถึงการติดตามประเมินผลการแข่งขันกีฬาที่สมาคมส่งเข้าแข่งขัน
12. นายประสิทธิ์ สิรศิ รีสกุลชัย กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมในการคัดเลือกชนิดกีฬา
ที่จัดส่งเสริมให้เป็นนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนพิจารณานักกีฬาที่มีความหวังในการได้รับเหรียญรางวัล
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม
13. นายวราวุฒิ หน่อคา กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาคม
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
14. นายอานวยศักดิ์ ผ่องชมพู กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมในการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาทุกคนโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย
15. นายสมพงษ์ เฟื่องระย้า กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของสมาคม
16. ว่าที่ร้อยตรีชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมเผยแพร่กิจการ
และเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย
17. นายรัชต สาราญชลารักษ์ กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมเกี่ยวกับพิจารนานาเสนอ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่สมาคมกีฬาหรือนักกีฬาของทุกชมรมจะได้รับ
18. นายสมเกียรติ ปงจันตา กรรมการ มีหน้าที่ช่วยเหลือนายกสมาคมด้านงานวิชาการ และ
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของสมาคม
19. นายอนุรักษ์ นภาวรรณ เหรัญญิก มีหน้าทีด่ าเนินการด้านการเงิน จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้านการเงินของสมาคมไว้เพื่อรับการตรวจสอบ
20. นายพิษณุ แก้วนัยจิตร เลขาธิการ มีหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าสานักงานของสมาคม ควบคุมให้เกิด
การปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการและคาสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนการกากับดูแล
เจ้าหน้าที่ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการของสมาคม
21. นายทรงเดช ยะจินะวงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ มีหน้าที่ช่วยเหลือเลขาธิการสมาคม และดาเนินการ
ตามทีน่ ายกสมาคมมอบหมาย

**************************************************

อำนำจหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของพนักงำนสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดลำปำง
-----------------------------------------------------หัวหน้ำงำนธุรกำร มีขอบเขตหน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
1. ลงรับหนังสือเข้า- หนังสือออก
2. ขึ้นทะเบียน ย้ายสังกัด ต่อบัตร นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดลาปาง
3. แจกจ่ายบัตรนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดลาปาง ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดส่งมาให้
4. คีย์ข้อมูลนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียน ผู้ฝึกสอน ชมรม สโมสร ลงในฐานข้อมูลการกีฬาฝ่ายภูมิภาค และ
ไฟล์ Excel (ตัวชี้วัดสมาคมฯ)
5. ช่วยตรวจเอกสารใบสมัครกีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการ (ระดับรอบคัดเลือกภาค
และระดับชาติ) และทาสังกัดนักกีฬา เพื่อเสนอให้ กกท.จังหวัด เพื่อจัดทาคาสั่ง
6. ช่วยจัดทารายงานผลการดาเนินงานสมาคม รอบ 6 เดือน 12 เดือน ตามตัวชี้วัด และรวบรวม
เอกสารตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบแบบขอรับเงินอุดหนุน+โครงการพัฒนากีฬาสมาคมแห่งจังหวัดลาปาง
7. ประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น
*ส่งจดหมาย, จ่ายค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันสังคม, ซื้อของจัดประชุม,
*เดินเอกสาร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในสมาคมฯ

เบิกเงินเดือน และเงินโครงการต่างๆ เป็นต้น

หัวหน้ำงำนแผนและงบประมำณ มีขอบเขตหน้าที่การดาเนินงาน ดังนี้
1. ตรวจเอกสารใบสมัครกีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการ (ระดับรอบคัดเลือกภาคและ
ระดับชาติ) และทาสังกัดนักกีฬา เพื่อเสนอให้ กกท.จังหวัด เพื่อจัดทาคาสั่ง
2. รายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการ (ระดับรอบคัดเลือกภาคและ
ระดับชาติ) ให้จังหวัด
3. รายงานผลการดาเนินงานสมาคม รอบ 6 เดือน 12 เดือน ตามตัวชี้วัด และรวบรวมเอกสารตาม
ตัวชี้วัดเพื่อประกอบแบบขอรับเงินอุดหนุน+โครงการพัฒนากีฬาสมาคมแห่งจังหวัดลาปาง
4. แจ้งสมาชิกภาพคณะกรรมการสมาคม และแจ้งการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง จัดตั้งสมาคม หรือ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

- 4 5. โครงการและแผนงาน พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ /ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลาปาง / พัฒนา
บุคลากรส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับคัดภาคและแห่งชาติ/ โครงการสมาคมกีฬาที่
ประกอบขอรับเงินอุดหนุนพร้อมจัดทาหนังสือนาส่งโครงการ คาสั่ง ประกาศ
6. รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับคัดภาค
และแห่งชาติ เพื่อแจ้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
7. เอกสารการเงิน หลักล้างเงิน ที่ได้รับการอนุมัติโครงการจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
8. ขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่ายในสมาคม ค่าเดินทาง เงินเดือน และอื่นๆ
9. ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียน ผู้ฝึกสอน ชมรม สโมสร ลงในฐานข้อมูลการกีฬา
ฝ่ายภูมิภาค และไฟล์ Excel (ตัวชี้วัดสมาคมฯ)
10. ประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่าง พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ เช่น หนังสือเชิญประชุม
ประชาสัมพันธ์ วาระการประชุม จดรายงานการประชุม เป็นต้น
หัวหน้ำงำนกิจกำรพิเศษ มีหน้าที่ ดังนี้
1. อัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมกีฬาฯ ใน
ช่องทางอื่นๆ
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัด โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
3. ประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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