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คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ี  170/2556 
เรื่อง  การมอบหมายหน%าท่ีและความรับผิดชอบในกลุ+มงานบริหารท่ัวไป 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
....................................................................................... 

 
เพ่ือให%การบริหารงานของกลุ+มงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 

ดําเนินไปด%วยความเรียบร%อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  สามารถตอบสนองนโยบายแผน
ยุทธศาสตร7การพัฒนาสาธารณสุข  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยบริการสาธารณสุขได%ในทุกระดับ จึง
มอบหมายหน%าท่ีความรับผิดชอบของเจ%าหน%าท่ีในกลุ+มงานบริหารท่ัวไป  ดังต+อไปนี้ 

กลุ+มงานบริหารท่ัวไป ให% นายสุทธิพงษ7 ภาคทอง  ตําแหน+ง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน%าท่ีหัวหน%ากลุ+มงานบริหารท่ัวไป และให%นางลําดวน ศรีขาว ตําแหน+ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ  ปฏิบัติหน%าท่ีผู%ช+วยหัวหน%ากลุ+มงานบริหารท่ัวไป  โดยให%มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑.๑ ปฏิบัติหน%าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน+ง ของ ก.พ.   

1.๒ วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแล กลั่นกรอง  งานบริหารบุคคล  งานบริหารการเงินการคลัง 
งานบริหารพัสดุ งานบริหารท่ัวไป งานควบคุมภายใน ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และบังคับ
บัญชาเจ%าหน%าท่ีกลุ+มงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

1.๓ เสนอแนะนโยบาย กลวิธีดําเนินการ วางแผน ริเริม่ ปรับปรุง พัฒนางานบริหารของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และหน+วยงานในสังกัด และการควบคุม กํากับ การดําเนินงานให%
เปAนไปตามยุทธศาสตร7และตัวชี้วัด 

1.4 ให%คําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ พัฒนา แก%ไขปCญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ%าหน%าท่ีในกลุ+มงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให%สามารถปฏิบัติงานได%อย+างมี
ประสิทธิภาพ 

1.5 มอบหมายหน%าท่ีความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดรายบุคคล  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ%าหน%าท่ีในกลุ+มงานบริหารท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได%รับมอบหมาย 

เพ่ือให%การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค7   สอดคล%องตามผังโครงสร%างการบริหารงานของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงให%มอบหมายหน%าท่ีและความรับผิดชอบ ของเจ%าหน%าท่ีในกลุ+มงาน
บริหารท่ัวไป  ให%เจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้   

1. กลุ+มทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร7 ตัวชี้วัดท่ีได%รับ
มอบหมายและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง โดยแบ+งงานและมอบหมายเจ%าหน%าท่ี ในความรับผิดชอบดังนี้  

๑.๑ งานการเจ%าหน%าท่ี ให%นางเพชรี วงศ7วิศิษฏ7รังสี ตําแหน+ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
รักษาการในตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เปAนหัวหน%างาน และให%นางวิภาลักษ7  ชุติเดชานุกูล  ตําแหน+ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เปAนผู%ช+วยหวัหน%างาน  โดยมีเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

                 
 /..๑.นางเพชรี... 

 



 - 2 - 

1. นางเพชรี    วงศ7วิศิษฎ7รังสี ตําแหน+ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางวิภาลักษ7      ชุติเดชานุกูล  ตําแหน+ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางยอดคํา        ซาวคําเขตร7 ตําแหน+ง เจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
4. นางสาวจันทร7พร  ศุภนิกร ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
5. นางสุพิชตรา       ชาทองยศ ตําแหน+งนักวิเคราะห7นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นายอดิศักด์ิ        ชามาตย7 ตําแหน+งหน.สอ.(จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน) 
๗. นางบานเย็น      พิศคํา ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
๘.นางสาวกนกวรรณ ฉวีวรรณ ตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 
๙. นางสาววิลาวัลย7  แก%วพรหม ตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 
๑๐. นางอุบลศรี      ศรีนรคุตร ตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 

โดยมีการแบ+งหน%าท่ีความรับผิดชอบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตามบัญชีแนบท�าย หมายเลข ๑ 

2. กลุ+มบริหารงานการเงินการคลัง รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลัง ยุทธศาสตร7 
ตัวชี้วัดท่ีได%รับมอบหมายและงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข%อง  โดยแบ+งงานและมอบหมายเจ%าหน%าท่ี ในความรับผิดชอบดังนี้ 

2.๑ งานการเงินและบัญชี  ให%นางลําดวน ศรีขาว  ตําแหน+งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
เปAนหัวหน%างาน  และนางสาวจิรภร วิลัยรัตน7  ตําแหน+งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เปAนผู%ช+วยหัวหน%างาน 
โดยมีเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. นางลําดวน           ศรีขาว      ตําแหน+งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
2. นางสาวจิรภร        วิลัยรัตน7  ตําแหน+งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
3. นางสาวสมจิต       บรรพชาติ  ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
4. นางณัฐชยา          จําปาแพง  ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
5. นางสวนีย7            โอษฐิเวช   ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
6. นางจรัญยา          อ+อนทะเล  ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๗. นางธนวรรณ        สําราญสุข  ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๘. นางสาวปริญญา    ชื่นมณี   ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
๙. นางสาวทิพย7วารี   ประเสริฐศรี  ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๑๐.นายยงยุทธ        ประไพเพชร  ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

  ๑๑.นางเบ็ญจมาศ     ประเสริฐศรี  ตําแหน+งแม+บ%าน 
  12.นางสาวศิรินันท7   วุฒิเสลา      ตําแหน+งเจ%าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ%างชั่วคราว) 
  13.นางสาวกฤตยา    จิตรแสวง    ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการ(ลูกจ%างชั่วคราว) 
  14.นายต%องพงศ7      เดชะคําภู    ตําแหน+งพนักงานประจําหน+วยทันตกรรม(ลูกจ%างชั่วคราว) 
โดยมีการแบ+งหน%าท่ีความรับผิดชอบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตามบัญชีแนบท�าย หมายเลข ๒ 

3. กลุ+มบริหารงานพัสดุ  รับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหารงานพัสดุ ยุทธศาสตร7 ตัวชี้วัดท่ีได%รับ
มอบหมายและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง โดยแบ+งงานและมอบหมายเจ%าหน%าท่ี ในความรับผิดชอบดังนี้  

3.๑ งานพัสดุและก+อสร%าง  ให%นายศักด์ิศรี ถนอมพันธ7 ตําแหน+งนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ เปAนหัวหน%างาน และ นางกรรณิกา  งามเสน+ห7  ตําแหน+งหน.สอ.(จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน)  เปAน
ผู%ช+วยหัวหน%างาน โดยมีเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้   
 

/..1. นายศักด์ิศรี 
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1. นายศักด์ิศรี     ถนอมพันธ7 ตําแหน+งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
2. นางกรรณิกา      งามเสน+ห7     ตําแหน+ง หน.สอ.(จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน)  
3. นายปSยะมิตร     สมบูรณ7 ตําแหน+งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นายนรุตม7ชัย     เปนะนาม ตําแหน+งนายช+างเทคนิคชํานาญงาน 
๕. นายวัชรนันท7     สีปานแก%ว   ตําแหน+งนายช+างโยธา (พนักงานราชการ) 
๖. นายบัณฑิต       ถามะพันธ7 ตําแหน+งนายช+างโยธา (พนักงานราชการ) 
๗. นางนิรมล         นันทะบรรณ ตําแหน+งเจ%าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)  
๘. นางสาวจตุพร     พิลารักษ7 ตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ) 
๙. นางสาวจิรัชญา   บุดดีสิงห7 ตําแหน+งเจ%าพนักงานพัสดุ(ลูกจ%างชั่วคราว) 
10.นางสาวชรินรัตน7  โทนะพันธ7 ตําแหน+งเจ%าหน%าท่ีบันทึกข%อมูล(จ%างเหมาบริการ) 

โดยมีการแบ+งหน%าท่ีความรับผิดชอบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตามบัญชีแนบท�าย หมายเลข ๓ 
4. กลุ+มบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารท่ัวไป ยุทธศาสตร7 ตัวชี้วัดท่ีได%รับ

มอบหมาย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง     โดยแบ+งงานและมอบหมายเจ%าหน%าท่ี ในความรับผิดชอบดังนี้  
4.๑ งานธุรการ  ให%นางศรีสมบูรณ7  โคตรไพแสน ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

เปAนหัวหน%างาน  และ ให%นางอัฐมาศ วงษ7นิล ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน เปAนผู%ช+วยหัวหน%างาน 
โดยมีเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. นางศรีสมบูรณ7   โคตรไพแสน ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๒. นางอัฐมาศ       วงษ7นิล ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
3. นางพิชฐิตา       บุรัสการ ตําแหน+งเจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๔. นางจันทร7ฉาย    พูลสวัสด์ิ ตําแหน+งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๕. นางพัชรีรัตน7      ดวงชมพู ตําแหน+งพนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 
๖. นางพันธ7ทิพา      ม+วงคู ตําแหน+งพนักงานรับโทรศัพท7 
๗. นายสีพา         เชื่องดี  ตําแหน+งพนักงานช+วยเหลือคนไข% 
๘. นายสุนทร       ศรีแสงเมือง ตําแหน+งพนักงานช+วยเหลือคนไข% 
๙. นายประณต    ถนอมพันธ7 ตําแหน+งพนักงานท่ัวไป 
1๐. นายณรงค7       อัมพันธ7  ตําแหน+งผู%ช+วยช+างท่ัวไป 
1๑. นายดนัย         ดาวเรือง ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 
1๒. นายสนิท         แนวจําปา ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 
1๓. นายทนงศักด์ิ    มูลราช  ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 
๑๔. นายสงกรานต7   เมืองซอง ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 (ลูกจ%างชั่วคราว) 
๑๕. นายธัชพล       ม่ังกูล  ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 (ลูกจ%างชั่วคราว)   
๑๖. นายสิทธิชัย     วงศ7ศรีรักษา ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 (ลูกจ%างชั่วคราว) 
๑๗. นายสุรศักด์ิ      ศรีโท ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 (ลูกจ%างชั่วคราว) 
18. นายมาวิน     ไชยสัตย7 ตําแหน+งพนักงานขับรถยนต7 (ลูกจ%างชั่วคราว) 
๑9. นายแปรง     บุญใส ตําแหน+งหัวหน%าพนักงานขับรถยนต7 (จ%างเหมาบริการ) 
20. นางสมคิด       ผ+องใส ตําแหน+งพนักงานทําความสะอาด (จ%างเหมาบริการ) 
๒1. นางอํานวย      เทพภักดี   ตําแหน+งพนักงานทําความสะอาด (จ%างเหมาบริการ) 
๒2. นายเจริญยุทธ  บัวสาร      ตําแหน+งยามรักษาการณ7 (จ%างเหมาบริการ) 
๒3. นายวีระพล      อัมพันธ7  ตําแหน+งช+างท่ัวไป         (จ%างเหมาบริการ) 

/...โดยมีการแบ+งหน%าท่ี 
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โดยมีการแบ+งหน%าท่ีความรับผิดชอบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตามบัญชีแนบท�าย หมายเลข ๔ 

5. กลุ+มควบคุมภายใน รับผิดชอบเก่ียวกับ งานควบคุมภายใน ยุทธศาสตร7 ตัวชี้วัดท่ีได%รับ
มอบหมาย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข%อง โดยแบ+งงานและมอบหมายเจ%าหน%าท่ี ในความรับผิดชอบดังนี้  

5.๑ งานควบคุมภายใน  ให%นายสัญชัย  บุญมาเสน ตําแหน+งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
เปAนหัวหน%างาน  และ ให%นางสาวโสภิษฏ7สุดา  แสงเกาะ ตําแหน+งนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
เปAนผู%ช+วยหัวหน%างาน โดยมีเจ%าหน%าท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. นายสัญชัย  บุญมาเสน  ตําแหน+งทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
2. นางสาวโสภิษฏ7สุดา แสงเกาะ ตําแหน+งนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) 

โดยมีการแบ+งหน%าท่ีความรับผิดชอบงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตามบัญชีแนบท�าย หมายเลข ๕ 
 
ให%เจ%าหน%าท่ีท่ีได%รับมอบหมายงานในกลุ+มงานบริหารท่ัวไป ปฏิบัติหน%าท่ีด%วยความมุ+งม่ัน  ต้ังใจ    

ตามภารกิจ นโยบายท่ีได%รับมอบหมายให%บรรลุตามวัตถุประสงค7ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และหากเกิดปCญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให%รายงานผู%บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือวางแผน  แก%ไข ปCญหา 
ต+อไป 

    ท้ังนี้ตั้งแต+บัดนี้เปAนต%นไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี    2    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕6 

       (ลงชื่อ)  สุรพร   ลอยหา 
     (นายสุรพร  ลอยหา) 
           นายแพทย7สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 


