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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

.................................................. 
1. นายไพฑูรย์  ตระการไทย   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 46 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญ
งานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

มีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ควบคุม ก ากับดูแลและตรวจพิจารณางานในกลุ่มให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ  
นโยบายและแบบธรรมเนียมทางราชการ 

3. ก ากับแผนงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นตามภารกิจงานที่รับผิดชอบในกลุ่มก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือลงนาม 

4. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งใน
ระบบและนอกระบบและงานตามอัธยาศัย 

5. วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานและการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบภารกิจของกลุ่ม และภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเผยแพร่แก่สถานศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่ผู้ปฏิบัติ 

6. งานความม่ันคงของชาติ และการตรวจหอพัก สถานบริการตามกฎหมายฝ่ายปกครอง 
7.ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม 
8. งานศูนย์ ฉก.ชน.เขตพ้ืนที่การศึกษา,สพฐ. 
9. งานศูนย์ประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
2. นางสิทธิพร   ไขแสง     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 47 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงาน
สูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 1 ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  
 2. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 3. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ลูกเสือชาวบ้านและนักศึกษาวิชาทหาร  
 4. งานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพุทธวจน 
 5. งานการจัดสอบธรรมศึกษา 
 6. ประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ตินสูลานนท์ 
 7. งานพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
 8. งานทุนทุกประเภท  ยกเว้น กยศ. 
 9  คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นต่าง ๆ 
 10. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 11. งานกิจกรรมนักเรียนทุกประเภท 
 11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

3.  นางธันยาภัทร์  พัชรปุณยสิทธิ์    นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 48 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้
ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้ านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญ
งานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
           1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ล าดับที่ 2 ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ ล าดับที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 2. งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด              
 3. งานพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 

4. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
6. งานด าเนินการบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด 

 7. งานคณะกรรมการ/อนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด/อ าเภอ 
  8. งานป้องกันโรคเอดส์  เพศศึกษา 
 9. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 10. งานโครงการ  To be number one ในสถานศึกษา และสภากาชาด 
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11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาริกา   ชายผา  กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

4.  นางสาริกา  ชายผา    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 50  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งต้องก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงใน
ด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญ
งานสูงในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฎิบัติงาน ดังนี้  

 
1. งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม

วงศาทุกพระองค์ 
 2. งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 3. งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “เขตสุจริต”  
 4. งานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
          5. งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
          6. งานการจ้างครูชาวต่างชาติและการต่อวีซ่า (visa) 

7. งานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ 
8. งานอาสาสมัครชาวต่างชาติ 

  9. งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ในสถานศึกษา 
 10. งานโครงการบริจาคโลหิต 
 11. งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่แทน.  นางธันยาภัทร์  พัชรปุณยสิทธิ์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ 

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5.  นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ต าแหน่งเลขท่ี อ 51 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชา
การศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
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ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูง
ในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. งานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
3. งานศูนย์เฝ้าระวังเด็กออกกลางคัน  ติดตามการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน 
4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
5. งานรับนักเรียน 
6. งานการประเมินนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานบันศาสนาและสถานประกอบการ 
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน.  นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์   กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ได้ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา     นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 52 

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญ
งานสูงในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

6.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
6.1.1 งานโครงการอาหารกลางวันและโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ประถมศึกษา 
6.1.2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
6.1.3  โครงการเด็กไทยท าได้ , โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยท าได้ 
6.1.4  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา 
6.1.5  โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียน 
6.1.6  โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
6.1.7  โครงการเด็กไทยแก้มใส 
6.1.8  โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 

     6.1.9    โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  
     6.1.10  งานขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

          6.1.11  งานโครงการ สพป.อ่อนหวาน (เด็กไทยไม่กินหวาน) 
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     6.1.12  งานโครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิตรอด ภาคฤดูร้อน 
6.2 งานส่งเสริมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
6.3 งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ

นักเรียน 
           6.3.1.  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
           6.3.2.  โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์ 
           6.3.3.  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา, งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
งานอนุรักษ์พลังงานลดภาวะโลกร้อน 
 6.4 งานประเมิน  ติดตามผลการปฏิบัติการ 
       6.4.1 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 (งานพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีและน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน)  งานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียน 
           6.4.2 โครงการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

6.5 งานส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข้งองค์การสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 6.6 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
 6.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน   นางปริยา  งามโรจน์    กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 6.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 
7.  นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 53 

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญ
งานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. งานการรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
          2. งานตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน 
          3. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ   
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ส.ส.ว.ท)  
 4. งานการจัดซื้อ/หลักฐานแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.) 
          5. งานจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
          6. งานการจ าหน่ายติดตามสอบถามการย้ายสถานศึกษาของนักเรียน 
          7. งานทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
          8. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 

9. โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
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10. การขออนุญาต เปิด – ปิด สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
11. งานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. งานถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          14.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

8. นางปริยา งามโรจน์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  ต าแหน่งเลขท่ี อ 56 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานธุรการ  โดยต้องก ากับแนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานด้านธุรการ  สารบรรณ  หรือบริการทั่วไป  ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์    โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์และความ
ช านาญงานด้านธุรการหรือบริการทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2. งานการ รับ - ส่งหนังสือหนังสือตามระบบราชการทาง  internetด้วยระบบปฏิบัติการ ระบบ SMART 
OBEC   และ ระบบ SMART  AREA (AMSS) 
 3. ตรวจสอบและควบคุมการส่งหนังสือราชการทางเว็บไชต์ของกลุ่มฯ 
 4. งานเกี่ยวกับหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบกฎหมาย น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ      
          5. งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบันทึกรายงานการประชุม 
 6. ควบคุมการจัดท าเกียรติบัตรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 7. ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน สารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 8. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9. งานทันตกรรมนักเรียนในสถานศึกษา 
 10. งาน อย.น้อย และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 11. งานป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 12. โครงการอาหารปลอดภัย 
 13. งานการจ าหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ 
 13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเพ็ญประภา  บรรเทา กรณีบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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9. นางอรอุมา   ค าสุข  ต าแหน่ง ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  

 1.  ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 – 5 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ  
 2. การขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ การขอพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ  การขอมีต าแหน่งทางลูกเสือ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
 3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลูกเสือเพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ,3 ท่อน และ 4 ท่อน 
 4. การขออนุมัติโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป  ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ขั้นความ
ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.C.) 
 5. การขออนุญาตเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
 6. จัดเตรียมงานประกวดระเบียบแถว (สวนสนาม) ลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี ระดับเขต และระดับจังหวัด 
 7. จัดเตรียมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม  ของทุกปี 
 8. จัดเตรียมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  วันที่ 25  พฤศจิกายน ของทุกปี 
 9. เก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 
 10. งานยุวกาชาด  การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 11. รายงานกิจกรรมลูกเสือประจ าปี 
 12. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
 13. การจัดท าแผนพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี 
 14. การขอรับการตรวจขั้นที่  5  ชั้นปฏิบัติการเพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน 
 12. งานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย 


