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กลุ่มอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

................................................................. 
 
๑. นำยอนุชำ  กัลยำ   ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 1 ผู้อ ำนวยกำร 
                             กลุ่มอ ำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

                  1.   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการมีหน้าที่รับผิดชอบ 
                       1.1) วางแผน  ควบคุม ก ากับ เร่งรัด ติดตาม  การปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
                     1.2) ตรวจสอบ กลั่นกรองงานกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

                                 1.3) ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดการด าเนินงาน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการ 
                                 1.4) ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ของกลุ่มอ านวยการทุกกลุ่มงาน 
                                 1.5) การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน 
                                 1.6) การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
                                 1.7) เป็นผู้แทนของกลุ่มอ านวยการในคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรืองานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                 1.8) งานจัดระบบบริหารงาน ตั้งแต่การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การแบ่งส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการวิจัยและประเมินผล   การด าเนินงาน 
ตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างราชการ ส่วนราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน 
              1.9) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงาน 
 เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
                              1.11) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                              1.12) งานจัดระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
                              1.13) งานสรรหาคุณธรรม การใหบ้ริการ โดยการให้ความส าคัญกบัการปรับปรุงคุณธรรม 
การให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใหเ้กิดความถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจ 
                                  1.14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
2.  นำงธัญญำมำศ     โคตรพัฒน์   ต ำแหน่ง   นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 3  
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                                           ปฎิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกร 
                                           ทำงกำรศึกษำ  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายในส านักงานปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในงานบริหารจัดการภายในส านักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพ่ือท าสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ 

2) ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
วินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 

4 ) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือการรายงานและเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญและประสบการณ์สูงมาก
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น  สรุปรายงาน  และให้ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม เร่งรัด  ดูแล แนะน าให้ค าปรึกษาและการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน
บริหารทั่วไป  และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  
 2.  งานจัดสวัสดิการและสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 โครงการกู้เงินสวัสดิการจากธนาคารของรัฐ และธนาคารพานิชต่าง ๆ ได้แก่ 
         - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
         - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
         - ธนาคารกรุงไทย 
         - ธนาคารออมสิน            
  2.2 โครงการเงินกู ้ช.พ.ค.  

2.3 เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของ สก.สค.  
 3.  งานจัดสวัสดิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เช่นงานจัดท าไดอารี่ และอ่ืน  ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.  งานกองทุนและมูลนิธิของส่วนราชการต่าง ๆได้แก่ 
  4.1 งานกองทุนแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
  4.2 กองทุนประถมศึกษา สปจ.อบ.1 
  4.3 กองทุนชะลอ  กองสุทธิ์ใจ 
  4.4 มูลนิธิประถมศึกษา 
  4.5 มูลนิธิเผ่าพนัส 

5. โครงการสานสายใจ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
6. โครงการฌาปกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 
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7.  งานยานพาหนะ จัดการบริหารจัดการยานพาหนะและสั่งการให้มีประสิทธิภาพ จัดระบบการขอใช้
ยานพาหนะให้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพการใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก
ปลอดภัย และรวดเร็ว รวมทั้งการวิเคราะห์ภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อมให้บริการส าหรับผู้บริหาร ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรที่แจ้งความประสงค์ ควบคุม ตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษา จัดเก็บยานพาหนะและการ
สรุปรายงาน 

8. งานรักษาความปลอดภัย (เวรประจ าเดือน) เพ่ือสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก   ในการปฏิบัติ
กฎระเบียบที่ก าหนด รักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย มีความคงอยู่และปลอดภัย คงอยู่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ จัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การรักษาความปลอดภัย ก าหนดมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นค าสั่งก ากับติดตาม
ตรวจสอบเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 

9. งานตรวจสอบก ากับดูแลและน าเสนอข้อมูลวันลาของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

10. งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกการรับ-ส่งบุคคลส าคัญ 
11.  ให้ นายสุพจน์ กอดแก้ว และนายธรรมนูญ ลาผ่าน ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 
3.  นำงปวำรณำ   ร้อยพิลำ   ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 4  
                                    หัวหน้ำกลุ่มงำนประสำนงำน  และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

     1.  อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานประสานงาน  และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานประสานงาน 

2. จัดระบบการปฏิบัติงานประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการประสานข้อมูลพ้ืนฐาน             
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ให้มีประสิทธิภาพถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ติดต่อประสานงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ   เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
          3. งานประสานงาน 
  1)  งานที่เก่ียวข้องกับงานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันส าคัญต่าง  ๆ 
                     2)  งานพระราชทานเพลิงศพ ทุกกรณี และงานฌาปนกิจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3)  งานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา 
  4)  งานที่เก่ียวกับการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสาธารณะภัย 
  5)  งานเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  6)  งานฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
  7)  งานเกี่ยวกับการขอออกใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายตอบแทน แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ทาง
การศึกษา 
  8)   งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง  ๆ   ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
         4. งานควบคุมทะเบียนเอกสาร/เกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร 
      



10 
 

แนบท้ายค าสั่ง  สพป.อุบลราชธานี เขต 1   ที่  608/2560  ลว 22 ธันวาคม  2560 
 

          5. การรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
          6.  แจ้งระเบียบ/แนวปฎิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติให้ หน่วยงานในสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

         7. งานอ านวยความสะดวก การต้อนรับ– ส่งบุคคลของส าคัญ      
          8.  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางธัญญามาศ  โคตรพัฒน์  ในกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
          9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
4. นำงธนิษฐำ   ศรีอุฬำรวัฒน์   ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 6 
    ปฏิบัติหน้ำทีห่ัวหน้ำกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคนที่ 1 กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
2. ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์

และความช านาญงานสู งมาก  ในด้ านประชาสั ม พันธ์  ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ องตั ดสิ น ใจหรื อแก้ ปั ญหา 
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
มากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1) ด้านการปฏิบัติการ 
1.1) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือแนะน า 

ปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 
 1.2) ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค ์
 1.3) วางแผนปฏิบัติการเสนออัตราก าลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การ

ด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4) ให้ค าแนะน าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง 

ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  2) ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานมอบหมายงาน 

แก้ ไขปัญหาในการปฏิบั ติ งานและติ ดตามประเมินผล  เ พ่ือให้ เป็นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ 
ที่ก าหนด 
  3) ด้านการประสานงาน 
  3.1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  3.2) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ  จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

  3.3) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
  4) ด้านการบริการ ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารความรู้ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินการประชาสัมพันธ์  การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา  
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การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล
หรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพ่ือเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาล 
กับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การด าเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์
ให้ เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์  หรือตามกฎหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน 
                      4.  งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกการรับ– ส่งบุคคลส าคัญ 

5.  ให้  นางปวารณา   ร้อยพิลา  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
5. นำงสำววนิดำ    อัมพันธ์  ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  ต ำแหน่ง เลขท่ี อ 8  
                                    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและปฏิบัติงานดังนี้ 
                     1) การปฏบิัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท า
หน้าที่เป็นสารบรรณกลาง รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area , AMSS+++  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2) การลงทะเบียนรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  
     3)   งานประชุมภายในส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา         

                        4)   งานเก็บหนังสือราชการ และวธิีการจัดเก็บเอกสาร ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร  
ให้สอดคล้องระบบการรับ-ส่ง  การยืมและการท าลายหนังสือราชการ  ตลอดจนครอบคลุมลักษณะ   การจัดเก็บหนังสือ 
ทีก่ าหนดในระเบียบงานสารบรรณ  โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสาร  (ICT) มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5) งานจัดส่งหนังสือราชการและท าหลักฐานส่งไปรษณีย์และอ่ืน  ๆ 
6) งานจัดเก็บหลักฐานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไว้เพ่ือตรวจสอบ เก็บหนังสือส่ง 

ต่องานสารบรรณกลางพร้อมส าเนาราชการ การท าหนังสือเวียนแจ้งกลุ่มต่างๆ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ผลงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบต่อ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. แจ้งระเบียบ/แนวปฎิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติให้ หน่วยงานใน

สังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
          4.  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

   5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
6. นำงสุนทรำภรณ์  บุตรอ่อน   ต ำแหน่งเลขที่ อ 55 ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  
                                      หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

   
          1. ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมาย  
         2. งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือทุกประเภท 
ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
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         3.  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจน
การเก็บรักษาค าสั่งมอบหมายงาน  
         4.  งานจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่ 
                       1)     งานควบคุมภายใน ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                         2)      งานพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาภาครัฐ ( PMQA : Public  SectorManagement 
Quality Award) ตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ งานการควบคุมภายในการใช้สาธารณูปโภค 
และการประหยัดพลังงาน  
           5.  การจัดท าข้อตกลงและค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
           6.  การจัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมตัวชี้วัด 
           7.  ก ากับดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการส าคัญ ๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การน าเสนอ 
การจดบันทึก การตรวจสอบ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้นส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ 
           8.   การควบคุมสมุดตรวจเยี่ยม สมุดตรวจราชการ  
           9.   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
         10. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค 
         11. การวางแผน มาตรการการดูแลอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ การขอ
ใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงาน ภายในส านักงานและองค์กรหรือบุคคลภายนอก การบริหารอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
         12.  การขอใช้ห้องประชุมราชธานี ห้องประชุมศรีอุบล ห้องประชุมเกียรติอุบล และห้องอ่ืน ๆ   
         13.  การด าเนินเกี่ยวกับบ้านพักของทางราชการ 
         14.  การรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
             15.    ด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการ จดัตั้งศูนย์ช่วยเหลอืภัยพิบัติทุกประเภท ประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษาเพ่ือลดความ
เสียหาย และเตรียมพร้อม 
         16.  การอ านวยความสะดวก การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ตรวจราชการและบุคคลส าคัญ รวมทั้งการ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
         17.   งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานงานและรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557 
        18.   แจ้งระเบียบ/แนวปฎิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติให้ หน่วยงานใน
สังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

        19.   ให้  นางวนิดา  อัมพันธ์  ปฎิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        20.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
7.  นำงทิพวรรณ   สมสอน  ต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร ส. ๔  ต ำแหน่งเลขที่ 33283   
              
             มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้  
              1.   งานธุรการกลุ่มอ านวยการ 
                2.   งานเก็บหนังสือราชการ    และวิธีการจัดเก็บเอกสาร ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร 
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ให้สอดคล้องระบบการรับ-ส่ง  การยืมและการท าลายหนังสือราชการ  ตลอดจนครอบคลุมลักษณะ  การจัดเก็บหนังสือที่
ก าหนดในระเบียบงานสารบรรณ  โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ   การสื่อสาร  (ICT) มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
            3.  การปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท าหน้าที่เป็น
สารบรรณกลาง รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area , AMSS+++  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
           4.  งานจัดท าและเสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
           5.  งานเสนอการขออนุญาตการลาทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  รวมทั้งการจัดท าทะเบียนวันลาและส ารวจวันลา
ประจ าปีงบประมาณเพ่ือประกอบพิจารณาความดีความชอบ 
            6.  งานควบคุมสมุดการขออนุญาตไปราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
           7.   แจ้งระเบียบ/แนวปฎิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติให้ หน่วยงานใน
สังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

           8.  งานอ านวยความสะดวก  การต้อนรับ  การรับ – ส่งบุคคลส าคัญ 
              9.   ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววนิดา  อัมพันธ์ และนายธรรมนูญ ลาผ่าน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

8.  นำงสำวจิรำพร   พุทธเลิศ   ต ำแหน่ง  พนักงำนธุรกำร  ส. ๔ ต ำแหน่งเลขท่ี 33282 

          มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1. งานเลขานุการหน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธาน ีเขต 1  
         2. ตรวจสอบหนังสือราชการ บันทึกเสนอทุกประเภทถูกต้องตามระเบียบ                
ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และระเบียบราชการในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องก่อน
น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

3. งานต้อนรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือเข้าพบผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

4.  ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ  ภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และสถานศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
           5.  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มต่าง  ๆ   
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปทราบ 

6. ด าเนินการรับ – ส่ง หนังสือราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑   
งานการ รับ - ส่งหนังสือหนังสือตามระบบราชการทาง  internet ด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบ SMART OBEC   และ 
 ระบบ SMART  AREA (AMSS) 
          7.  แจ้งระเบียบ/แนวปฎิบัติ/หนังสือเวียน และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติให้ หน่วยงานในสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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             8.  งานอ านวยความสะดวก การต้อนรับ – บุคคลส าคัญ 
         9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 9.   นำยธรรมนูญ   ลำผ่ำน  ต ำแหน่ง  พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป ต ำแหน่งเลขที่ พ 101275  
              
               มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1.  รบัผิดชอบงานบริการอัดส าเนาเอกสารราชการ   
2.  งานดูแล บ ารุง รักษา  ท าความสะอาดและเสนอซ่อมแซม เครื่องอัดส าเนา   การรักษาความสะอาด  การ

จัดสภาพแวดล้อม  ห้องอัดส าเนา และ ห้องกลุ่มอ านวยการ 
    3.  การปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท าหน้าที่เป็น
สารบรรณกลาง รับหนังสือจากภายนอกในระบบ Smart Obec และ Smart Area , AMSS+++  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
    4. ช่วยปฏิบัติงานระบบ ICT ของกลุ่มอ านวยการ 
            5. ปฏิบัติงานสวัสดิการ/สวัสดิภาพ ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินกู้ 

 6. ปฏิบัติหน้าที่แทน   นางสาววนิดา  อัมพันธ์ และ นางทิพวรรณ สมสอน  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณี ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
10.   นำยสุพจน์   กอดแก้ว  ลูกจ้ำงประจ ำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ต ำแหน่งเลขท่ี 33277   

              มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
    1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าพนักงานขับรถยนต์   

              2.  พนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน ๗๙๙๙ และรถยนต์                       
หมายเลขทะเบียน ข 2819  
              3.  งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง                
ตามท่ีได้รับมอบหมาย และบันทึกการใช้รถยนต์ 

    4. งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย   
              5.  ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
              6. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 

  7. งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 
    8. ให้ นายพงษ์สถิตย์ บุญรอดดิษฐ์ ปฎิบัติหน้าที่แทน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
              9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑1.  นำยวุฒิพงษ์  ภำษิต  ลูกจ้ำงประจ ำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔  ต ำแหน่งเลขที่ 33278  

             มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
              1.  พนกังานขบัรถยนต์สว่นกลางหมายเลขทะเบียน นข-2319  

              2.  งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง                
ตามท่ีได้รับมอบหมายและบนัทกึการใช้รถยนต์ 

              3. งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย   
              4.  ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรณีไม่มีการขอใช้ 
รถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 
              5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
              6. งานต้อนรับ และอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 
             7.ให้ นายชาลี   กุลเกษ ปฎิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ                
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 ๑2.   นำยชำลี กุลเกษ  ลูกจ้ำงประจ ำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔  ต ำแหน่งเลขที่ 33279  
              
              มีหน้าที่รับผิดชอบและ ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

      1.   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข-4489    
     2.  งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง                

ตามท่ีได้รับมอบหมาย และบันทึกการใช้รถยนต์ 
3. งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย   
4. ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  กรณีไม่มีการขอใช้ 

รถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ             
7. ให้ นายกมลไชย   มาสุข  ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๑3.  นำยกมลไชย มำสุข  ลูกจ้ำงประจ ำ ระดับช่ำงไม้ ช. ๔ ต ำแหน่งเลขที่ 33274  
                
                มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1.    พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ-๗๖๙  
2.    งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง                

ตามท่ีได้รับมอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์ 
3.   งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย   
4.   ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้ 

 รถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                 5.  งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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       6. งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ              
       7. ให้ นายชาลี  กุลเกษ  ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑4.   นำยพงษ์สถิตย์   บุญรอดดิษฐ์   ลูกจ้ำงประจ ำ  ระดับช่ำงไม้ ช. ๔  ต ำแหน่งเลขท่ี  33280                               
 
                มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียนหมายเลขทะเบียน นข- 2311  
2.งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง                

ตามท่ีได้รับมอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์ 
                3. งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                4. ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้ 
รถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 5.   งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 6.   งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 

              7.    ให้  นายประจักษ์  แสงสา  ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
           8.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๑5.  นำยประจักษ์  แสงสำ ลูกจ้ำงประจ ำ  ระดับช่ำงไม้ ช. ๔  ต ำแหน่งเลขท่ี  33281   
           
           มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียนหมายเลขทะเบียน นข- 3279   
2. งานการตรวจสภาพรถยนต์ การซ่อมบ ารุง และการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง                

ตามท่ีได้รับมอบหมายและบันทึกการใช้รถยนต์ 
3. งานต่อทะเบียนและจัดท าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย   
4. ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรณีไม่มีการขอใช้ 

รถยนต์ส่วนกลางตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นเอ้ือต่อการให้บริการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6. งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 

         7.   ให้ นายสุพจน์ กอดแก้ว ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
16.   นำยวิมล   บุญทวี  ลูกจ้ำงประจ ำ ระดับช่ำงไม้  ช. ๔ ต ำแหน่งเลขที่ 33304   โรงเรียนอุบลวิทยำคม                  
(ช่วยรำชกำร) 
          มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
            1.งานดูแลรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
อุบลราชธานีเขต ๑ อาคารหลังที่ ๒ ห้องผู้อ านวยการ/   ห้องประชุมเกียรติอุบล  และห้องประชุมราชธานี   ห้องสุขา
อาคารหลังที่ 2 ชั้นบน 

2. ประสานงานกับนักการภารโรง ลูกจ้างประจ า  ยาม  และพนักงานขับรถ                
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ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
      3.งานบ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณรอบอาคารส านักงาน 

                 4.  ดู แลรักษา  เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้อ านวยความสะดวกในการให้บริการและต้อนรับบุคคลต่างๆ  
           5. ก ากับควบคุม  ดูแล  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม/สัมมนาต่าง ๆ  ในห้องประชุมราชธานี         
ห้องประชุมศรีอุบล  และเครื่องเสียง  ให้พร้อมใช้งาน   
           6. ปฏิบัติงานร่วมกับนักการภารโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดบริเวณอาคาร 
สถานที่ในวาระต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           7. งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 
           8. ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายจันทร์ที กุลเกษ  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
           9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
17.  นำยจันทร์ที  กุลเกษ  ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (งบประมำณ สพฐ.)  ต าแหน่ง  พนักงานท าความสะอาด 

 
    มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. งานดูแลรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๑ อาคารหลังที่ ๑  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มอ านวยการ    
หน่วยตรวจสอบภายใน และบริเวณห้องประชุมราชธานี  ห้องสุขาอาคารหลังที่ 1 
           2. งานบ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมบริเวณหน้าห้องกลุ่มอ านวยการ  
หน่วยตรวจสอบภายใน และบริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี 
             3. การบริการ การต้อนรับ การอ านวยความสะดวก  เมื่อมีการประชุมในวาระต่าง  ๆ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 4. ก ากับควบคุม ดูแล การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม/สัมมนาต่างๆ ในห้องประชุมราชธานี ห้อง
ประชุมศรีอุบล  และเครื่องเสียง ให้พร้อมใช้งาน 
           5.  ดูแล รักษา เก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้อ านวยความสะดวกในการให้บริการ และต้อนรับบุคคล 
           6.  ปฏิบัติงานร่วมกับนักการภารโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริเวณ 
อาคารสถานที่ในวาระต่าง ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           7.  งานต้อนรับและอ านวยความสะดวกบุคคลส าคัญ 
            8.   ท าความสะอาดโต๊ะเก้าอ้ี  เก็บรักษาภาชนะถ้วยและแก้วน้ า           
              9.   ในกรณีมีงานอ่ืน หรือมีผู้ร้องขอให้ช่วยงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
             10. งานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมภายในและภายนอกส านักงาน 
             11. งานจัดส่งหนังสือราชการตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างจังหวัด 
            12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิมล   บุญทวี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
           13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
18.   นำยด ำรง   ทองงอก   ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  (งบประมำณ สพฐ.) ต ำแหน่ง  ยำม  
           
           มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. งานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
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           2.   ดูแล  รักษาความสะอาด ห้องกลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานบุคคล และปรับปรุงตกแต่ง
สวนหย่อม  หน้าอาคาร 1 และ 2 ถนนรอบ ๆ หน้าอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑           
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ห้องสุขาอาคารหลังที่ 2 
           3.  งานดูแลบ ารุงรักษา  ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์สาธารณูปโภค   
           4.  ปฏิบัติงานร่วมกับนักการภารโรงผู้อื่น ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดบริเวณอาคาร 
สถานที่ในวาระต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     5.ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายอาฤทธิ์  นาค า  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
           6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
19.  นำยอำฤทธิ์  นำค ำ  ลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน (งบประมำณ สพฐ )ต ำแหน่ง  ยำม   
           
          มีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
          1.  งานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
          2.  ดูแล รักษาความสะอาดและปรับปรุงแต่งสวนหย่อม และรักษาความสะอาด 
หน้าอาคารและถนนรอบ ๆ อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  ๑    ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง และอาคารหลังที่ ๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ห้องสุขาอาคารหลังที่ 3 
ชั้นล่าง 
             3.    ปฏิบัติงานร่วมกับลูกจ้าง/นักการภารโรงผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริเวณอาคารสถานที่ในวาระต่าง ๆ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายด ารง   ทองงอก  กรณี ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


