(สำเนำ)
คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ 219/2562
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
...............................................................................................................
เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ทางราชการ และคาสั่ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 141/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 กาหนดโครงสร้างการ
บริหารงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวั ดอุบลราชธานี เป็น 13 กลุ่มงาน ประกอบกับคาสั่งสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 153/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 897/2559 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จึงมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้นางลาดวน ศรีขาว ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และให้นายอดิศักดิ์ ชามาตย์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยให้มีความรับผิดชอบดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของ ก.พ.
1.2 วางแผน วิเคราะห์ ควบคุม กากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหา งานการเงินและการบัญชี
การบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน งานพัสดุ ก่อสร้างและ
การซ่อมบารุง งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ งานบริหารทั่วไปและงานประชาสัมพันธ์ ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
1.3 เสนอแนะนโยบาย กลวิ ธี ด าเนิ น การ วางแผน ริ เ ริ่ ม ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานบริ ห าร
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกัด และการควบคุม กากับ การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
1.4 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า กลั่ น กรอง เสนอแนะ พั ฒ นา แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องตาม
โครงสร้างการบริ หารงานของสานั กงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้มอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังนี้
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-21. งานการเงินและบัญชี ให้นางลาดวน ศรีขาว ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและการบัญชี การบริหารงบประมาณ และการเฝ้าระวังทางการเงิน ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด ที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 หน่วยบริหารงบประมาณ
1.) นางสาวสมจิต บรรพชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
(ผู้ช่วยหัวหน้างาน)
2.) นางณัฐชยา จาปาแพง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.) นางสาวจิรัชญา บุดดีสิงห์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
4.) นางสาวศิรินันท์ วุฒิเศลา
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.ราชการ)
5.) นางสาวกนกพร ดอกอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พ.ราชการ)
6.) นางสาวนิตยา เหลาทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
1.2 หน่วยการเงิน
1.) นางสวนีย์ โอษฐิเวช
2.) นางสาวทิพย์วารี ประเสริฐศรี
3.) นายปิยะวัฒน์ บัวผัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
(ผู้ช่วยหัวหน้างาน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.ราชการ)

1.3 หน่วยบัญชีและเฝ้าระวังทางการเงิน
1.) นางธนวรรณ สาราญสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
(ผู้ช่วยหัวหน้างาน)
2.) นางสาวปริญญา ชื่นมณี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3.) นางสาวนลินรัตน์ พงศ์สิริธนาทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4.) นางสาวกฤตยา จิตรแสวง
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.ราชการ)
โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามบัญชีแนบท้าย หมายเลข 1
2. งานตรวจสอบและควบคุ ม ภายใน ให้ น ายอดิ ศั ก ดิ์ ชามาตย์ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขชานาญงาน เป็นหัวหน้างาน และให้นางสาวโสภิฏ์สุดา แสงเกาะ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เป็นผู้ช่วยหัวหน้างาน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นายอดิศักดิ์ ชามาตย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
2. นางสาวโสภิฏ์สุดา แสงเกาะ
นักวิชาการเงินและบัญชี (พ.ราชการ)
โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามบัญชีแนบท้าย หมายเลข 2
3. งานพั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ซ่ อ มบ ารุ ง และบริ ห ารยานพาหนะ ให้ น ายศั ก ดิ์ ศ รี ถนอมพั น ธ์
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัสดุ ก่อสร้าง ซ่อมบารุงและ
บริหารยานพาหนะ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 หน่วยจัดซื้อจัดหาพัสดุและบริหารยานพาหนะ
1.) นายนรุตม์ชัย เปนะนาม
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
(ผู้ช่วยหัวหน้างาน)
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-32.) นางสาวไปรยา จันดา
3.) นางสาวนภัสนันท์ ภูศิริ
4.) นางสาวชุติมา กุลบุตร
5.) นางสาวณัฏฐกานต์ พาชอบ
6.) นายวรพงษ์ จินดารัตน์
7.) นายสถิต อาภรณ์ศรี
8.) นายชัยพฤกษ์ ไชยจักร
9.) นายสิทธิชัย วงศ์ศรีรักษา
10.) นายสุรศักดิ์ ศรีโท
11.) นายสงกรานต์ เมืองซอง
12.) นายปฏิพล ดังพิมาย
13.) นายอาทิตย์ ศิริผล
14.) นายไชยฤทธิ์ คุณราช
3.2 หน่วยบริหารสัญญา
1.) นายศักดิ์ศรี ถนอมพันธ์
2.) นายวัชรนันท์ สีปานแก้ว
3.) นายบัณฑิต ถามะพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุ (พ.ราชการ)
นักวิชาการพัสดุ (พ.ราชการ)
ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยการพยาบาล
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยการพยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ (พ.ราชการ)
นักวิชาการพัสดุ (พ.ราชการ)

3.3 หน่วยบริหารพัสดุภาครัฐและซ่อมบารุง
1.) นายปิยะมิตร สมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้างาน)
2.) นางทิพยรัตน์ บรรพต
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
3.) นางสาวชรินรัตน์ โทนะพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.) นายกิตติวุฒิ บุตรศรี
นายช่างเทคนิค
5.) นายปกรณ์ สุโพภาค
นายช่างเทคนิค
โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามบัญชีแนบท้าย หมายเลข 3
4. งานธุรการและประชาสัมพันธ์ ให้ นางลาดวน ศรีขาว ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ เป็นหัวหน้างาน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 หน่วยธุรการและประชาสัมพันธ์
1.) นางพิชฐิตา บุรัสการ
2.) นายนิติกร ชนะกุล
3.) นายสุนทร ศรีแสงเมือง
4.) นายสีพา เชื่องดี
5.) นายประณต ถนอมพันธ์
6.) นางสาวพรทิวา สิงห์ธวัช

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พนักงานโสตทัศนศึกษา
พนักงานโสตทัศนศึกษา
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ (พ.ราชการ)
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-44.2 หน่วยรับ-ส่งหนังสือ
1.) นางพัชรีรัตน์ ดวงชมภู
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
2.) นางสาวดารุณี ท่าพิมาย
พนักงานพิมพ์
โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามบัญชีแนบท้าย หมายเลข 4
5. งานสานักงานเลขานุการและอานวยการ ให้นางสุนทรี ชมาฤกษ์ ตาแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชานาญงาน เป็นหัวหน้างาน นางวนิดา ศุภศร ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เป็นผู้ช่วย
หัวหน้างาน และนายมรกต ลอยนวล เป็นผู้ช่วยหัวหน้างาน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเลขานุการกิจผู้บริหารใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 หน่วยสานักงานเลขานุการ
1.) นางสุนทรี ชมาฤกษ์
2.) นางวนิดา ศุภศร
3.) นางสาวนิภาพร ศิริผล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

5.2 หน่วยอานวยการ
1.) นายมรกต ลอยนวล
2.) นายมาวิน ไชยสัจ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามบัญชีแนบท้าย หมายเลข 5
ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ตามภารกิจ นโยบายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และหากเกิดปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้บังคั บบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อวางแผน แก้ไข
ปัญหา ต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร
(นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สาเนาถูกต้อง

(นางลาดวน ศรีขาว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
สนง.สสจ.อุบลราชธานี
8 มกราคม 2563

อดิศักดิ์ คัด/ทาน

