โครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง และภารกิจของหน่วยงานภายใน
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง และภารกิจของหน่วยงานภายใน
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อ และที่ตั้งของส่วนงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงสร้างองค์กรของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตำมพระรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมำตรำ 5 ได้
กำหนดให้มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐำนะเป็นหน่วยงำนในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนรำชกำรตำม
กฎหมำย และตำมมำตรำ 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2551 ได้มีประกำศกำรจัดตั้งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกำศให้ สำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน 2551 โดยดำเนินงำน
ตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คือ “มหำวิทยำลัยเป็นสถำนศึกษำสมบูรณ์แบบทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ทำกำรวิจัยเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและ
เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ทะนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม”
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดตั้งสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงำนอื่นของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และตำมประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวัน ที่ 30 ธั น วาคม 2551 ได้แบ่ง
หน่วยงำนภำยในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงำน ได้แก่
(1) สำนักงำนสำนัก
(2) ฝ่ำยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(3) ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
(4) ฝ่ำยพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
และได้มี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสานักงานส่วนงานวิชาการและสานักงานส่วน
งานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งงำนในสำนักงำนสำนัก ออกเป็น 2 งำน ได้แก่
(1) งำนบริหำรทั่วไป
(2) งำนบริกำรและประกันคุณภำพ
ต่ อ จำกนั้ น ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ ข ออนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง กำรแบ่ ง หน่ ว ยงำนในส ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม โดยยุบรวมฝ่ำยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร และฝ่ำยพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ เหลือเพียงฝ่ำยเดียว คือ “ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.ม.)
ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแบ่งหน่วยงำนใน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นดังนี้:(1) สำนักงำนสำนัก
(2) ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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มหำวิทยำลัย ได้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2554 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติกำรปรับปรุงกำรแบ่งหน่วยงำนภำยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น 2
หน่ ว ยงำน คื อ (1) ส ำนั ก งำนส ำนั ก และ (2) ฝ่ ำ ยส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมตำมที่ เ สนอ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2554 ดังแผนภำพที่ 2.1

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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3. โครงสร้างการบริหารงานของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

แผนภาพที่ 3.1 โครงสร้างการบริหารงาน สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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4. ภารกิจของหน่วยงานภายในสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. สานักงานสานัก
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.1 ด้านสารบรรณ และทรัพยากรบุคคล
- รับ โต้ตอบ แจ้งเวียน จัดเก็บ และประสำนงำนเกี่ยวกับหนังสือรำชกำร
- จัดทำ และรวบรวมคำสั่ง กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ฯลฯ ของส่วนงำน
- มอบหมำย ตรวจสอบ และควบคุมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระงำน
- ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในขั้นต้น เพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัย
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
1.1.2 ด้านการเงินและบัญชี
- ประสำนงำนกับส่วนต่ำงๆ ในกำรทำงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน
- ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำน
- จัดทำบัญชีกำรเงินและงบประมำณ และรำยงำนผลทำงกำรเงิน
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
1.1.3 ด้านพัสดุ อาคาร และยานพาหนะ
- รวบรวม ศึกษำข้อมูลในงำนพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภำพและมำตรฐำน
- ตรวจสอบและดูแลกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงในรูปแบบต่ำงๆ
- กำรจัดทำรำยละเอียดบัญชี/ทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับพัสดุ
- ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษำ และซ่อมแซมพัส ดุในครอบครองให้ อยู่ในสภำพดีและ
พร้อมใช้งำน
- จำหน่ำยพัสดุเมื่อชำรุด/เสื่อมสภำพ หรือไม่จำเป็นในกำรใช้งำนอีกต่อไป
- ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนและถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
1.1.4 ด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับกำรติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และกำรใช้คอมพิวเตอร์และ
ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
- เขียนคำสั่งตำมข้อกำหนดของระบบงำนที่ได้วำงแผนไว้แล้ว
- ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่บุคลำกร
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
1.2 งานบริการและประกันคุณภาพ
1.2.1 ด้านนโยบายและแผน
- ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- จัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงิน
รำยได้มหำวิทยำลัย)
- จั ด ท ำรำยงำนแผนและผลกำรปฏิบั ติง ำน และกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณ และน ำส่ ง
รำยงำนฯ ไปยังมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอำนวยกำร
ประจำส่วนงำน และคณะกรรมกำรบริหำรประจำส่วนงำน
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- ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผล ประสำนแผน และพิจำรณำเสนอแนะในเบื้องต้น เพื่อ
ประกอบกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วนงำน
- จัดทำรำยงำนประจำปี และรำยงำนอื่นๆ
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
1.2.2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- ดำเนิ น งำนกำรประกันคุณภำพกำรดำเนินงำนภำยในของส่ ว นงำน ให้ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด
- สร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรดำเนินงำนภำยใน ให้ได้กำรรับรองจำก
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยนอก (สกอ. และ สมศ.)
- จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR)
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
1.2.3 ด้านการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
- ให้กำรต้อนรับ ประสำนงำน และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มำติดต่อส่วนงำน
- ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ของส่วนงำน
- ติดต่อประสำนงำน จัดทำข้อมูล และให้ข้อมูลในด้ำนวิเทศสัมพันธ์ของส่วนงำน
- จัดทำสื่อในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ และ
ส่วนงำน
- ติดต่อประสำนงำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้พื้นที่ และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมำย
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะมีภำรกิจ ดังนี้
1. ดำเนินงำนด้ำนส่งเสริมกำรทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน และพัฒนำศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติของท้องถิ่นและของประเทศชำติโดยส่วนรวม ภำยใต้
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจของส่วนงำน
2. ดำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
3. ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้และสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำร กำรค้นคว้ำ และกำรสืบค้น
4. จัดประชุม อบรม สัมมนำ และถ่ำยทอดหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและชี้นำสังคมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
5. สร้ำงค่ำนิยมและยกระดับจิตสำนึกกำรตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อกำรพัฒนำวุฒิภำวะทำงจิตวิญญำณ
6. ประสำนงำนเพื่อก่อให้เกิดควำมร่วมมือผ่ำนกำรบูรณำกำรและกำรแลกเปลี่ยนทำง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ชำติ และนำนำชำติ
7. สร้ำงบทบำทในกำรเสนอแนะนโยบำยในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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8. พัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพื่อสร้ำงประโยชน์ทำงกำรศึกษำ และเป็นศูนย์กลำง
รองรับกิจกรรมทำงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
9. แสวงหำแหล่งทุน และจัดกิจกรรมด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อกำรพัฒนำส่วนงำนอย่ำง
ยั่งยืน
5. อัตรากาลัง
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2564) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มี อัตรำกำลังทั้งหมด จำนวน
16 อัตรำ มีบุคคลครองตำแหน่ง จำนวน 16 อัตรำ โดยแบ่งเป็นประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัย (งบแผ่นดิน )
จำนวน 13 อัตรำ และพนักงำนส่วนงำน (ลูกจ้ำงชั่วครำว) จำนวน 3 อัตรำ โดยจัดสรรอัตรำกำลังตำมโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำน ดังตำรำงที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 อัตรากาลังของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน / ชื่อ-สกุล

สานักงานสานัก
งานบริหารทั่วไป:
1. นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์
2. นำงสำววนิดำ เชื้อคำฟู
3. นำงสำวรพีพรรณ ศรีทะ
4. นำงสำวชนำภำ คำวงค์
5. นำยกิตติพันธ์ ไชยยำติ๊บ
6. นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว
7. นำยปัญญำ แก้วคำ
8. นำยสนอง คำบุญปั๋น
9. นำงสำวจุฑำมำศ ถนัดกิจ
งานบริการและประกันคุณภาพ:
1. นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
2. นำงสำววำสนำ มำวงค์
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. นำงสำวฐำปนีย์ เครือระยำ
2. นำงสำวชุติมำ พรหมำวัฒน์
3. นำยต่อพงษ์ เสมอใจ
4. นำยสุขธรรม โนบำง
5. นำงสำวปรียำลักษณ์ ใจสัตย์

ตาแหน่ง

เลขำนุกำรสำนัก
หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป
พนักงำนปฏิบัติงำน
นักกำรเงินและบัญชี
พนักงำนปฏิบัติงำน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
พนักงำนช่ำง
พนักงำนบริกำรทั่วไป
พนักงำนบริกำรทั่วไป
หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคุณภำพ
พนักงำนปฏิบัติงำน
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พนักงำนปฏิบัติงำน
นักช่ำงศิลป์
นักช่ำงศิลป์
พนักงำนปฏิบัติงำน
รวม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(งบแผ่นดิน)

พนักงาน
ส่วนงาน
(ลูกจ้าง
ชั่วคราว)

6
1
1
1
1
1
1

3

1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
13
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6. ผู้บริหารและบุคลากรสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

แผนภาพที่ 6.1 ผู้บริหารและบุคลากรสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

