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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
..................
เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
1. กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีคําสั่ง ที่ 209/2559 สั่ง
ณ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่ อ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของข้า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว หรือคําสั่งอื่นใดเป็นอันยกเลิก โดยให้ใช้คําสั่งนี้แทน
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่ ว คราว ของส่ ว นราชการภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1
ดังรายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้ายคําสั่งนี้
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายปฏิ บั ติ ง านราชการเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่
อาจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้เสนอหรือขอคําปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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ผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

1. นายสมชาย สําอางค์กาย ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก มีหน้ าที่ในด้านบริ หารจัดการภายใน
สํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน สํานักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
และข้อกําหนดในการบริหารสํานักงาน
(2) กํากับ ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการสําคัญ ๆ โดยต้องมีการ เตรียม
เอกสาร การนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุมหรืองาน
พิธีการต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(3) กํากับ วางแนวทางการทํางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ในฐานะ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
(5) จัดทําประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนําเสนอต่อ คณะกรรมการต่าง ๆ
เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
(6) ควบคุ ม การจั ด ทํ า และการพั ฒ นาวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในงานทั่ ว ไป เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน มอบหมาย
งาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ ให้คําปรึกษาแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรื อประชาชนทั่ วไป เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ ในหน่วยงาน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิ บัติ
ในความรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการบริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ
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5. ปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ขอบข่าย ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(3) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(4) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(5) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(6) งานประสานงานดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(7) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(8) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มใิ ช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. พิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ เร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
อํานวยการ
7. วิเคราะห์งานในกลุ่มอํานวยการ เพื่อแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําในกลุ่มรับผิดชอบ
และปฏิบัติ
8. กํ า หนดแผนปฏิบัติง าน ควบคุ ม ติดตามและแก้ ปัญ หาเกี่ยวกั บ การดําเนิ นงาน รวมทั้งปรั บ
แผนการปฏิบัติงานหรือพัฒนาวิธีการดําเนินงานของกลุ่มในความรับผิดชอบ
9. มอบหมายงานแก่บุคลากรในกลุ่มอํานวยการ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา และ
ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
10. รายงานผล ปัญหา และวิธีการแก้ไขในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
11. ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและ
ภายนอก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
12. เป็ น ผู้ แ ทนของกลุ่ ม หรื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1
ในคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ รั บ
มอบหมาย
13. การพิ จ ารณาและเสนอผลการปฏิ บั ติ ง าน และความดี ค วามชอบของเจ้ า หน้ า ที่ และ
ลูกจ้างประจําในกลุ่มต่อผู้บังคับบัญชา
14. การประชุม การนิเทศภายในและการติดตาม กํากับงานในกลุ่ม
15. รับผิดชอบงานดังนี้
15.1 งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) งานจัดระบบบริหาร
(2) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
(3) งานควบคุมภายใน
(4) งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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15.2 งานประสานงานทุกงานที่มีการประสานงานข้อมูล บุคคลหรือที่ไม่มีในคู่มือปฏิบัติงาน
ของกลุ่มอํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 , ภารกิจงานภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการ (กลุ่ม) ใดโดยเฉพาะ
15.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
15.4 งานเครือข่ายโรงเรียน
25. งานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน
26. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นางดวงมณี ฉิมพลี ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมาก มีหน้าที่ในด้านบริหารจัดการภายใน
สํานั กงานหรื อการบริหารราชการทั่วไปปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรื อแก้ ปั ญหาที่ยากมาก โดยวิ เคราะห์
นําเสนอ เสนอความเห็น ดําเนินการ ประสานงาน สรุปรายงานผลการดําเนินการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้
รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 งานช่วยอํานวยการ
1) งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
2) งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3) งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1) เลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2) เลขานุการรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) งานประชุมภายในสํานักงานตามระเบียบวาระการประชุม
4.1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2) ประชุมลูกจ้างประจํา, ลูกจ้างชั่วคราว
4.3) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1) งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2) งานบริหารอาคารสถานที่
3) งานรักษาความปลอดภัย
2.4 งานควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่และยาม
2.5 งานควบคุมการใช้ห้องประชุม
2.6 งานเวียนหนังสือราชการ เอกสารรายงานการเงินเกี่ยวกับผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 งานควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 งานรับและควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน
2.9 งานประสานการปฏิบัติงาน ติดต่อ และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงาน
2.10 งานประสานงานเกี่ยวกับการมาศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
2.11 งานกําหนดโรงเรียนพื้นที่พิเศษ
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2.12 งานเกษียณอายุราชการ งานกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของสํานักงาน
2.13 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
งานภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุทกภัย ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ
2.14 งานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน
2.15 งานพัฒนา K.M. ของกลุ่มงาน
2.16 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ คนที่ 1 เมื่อผู้อํานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
2.17 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ แทน นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ์ และนางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นางเรณู นาคพังกาญจน์ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายใน
สํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก โดยวิเคราะห์ นําเสนอ
เสนอความเห็น ดําเนินการ ประสานงาน สรุปรายงานผลการดําเนินการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติราชการ
ตาม ม.44
2) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3) งานมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, น้ํามันเชื้อเพลิง และมาตรการประหยัดน้ําภาครัฐ
3.2 งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ
2) งานการจัดทําหนังสือราชการ
3) งานจัดเก็บหนังสือราชการ
4) งานการยืมหนังสือราชการ
5) งานการทําลายหนังสือราชการ
6) งานเวียนหนังสือราชการ
7) งานวิเคราะห์จัดแยกหนังสือราชการของสํานักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกิจกลุ่ม
8) งานจัดลําดับความเร่งด่วนของหนังสือรับ เสนอ ผอ.สพป.
9) งานลงทะเบียนรับ – จ่าย หนังสือราชการด้วยระบบ Smart Obec, My-office
10) งานตรวจรับหนังสือราชการจากไปรษณีย์ทุกประเภท
11) งานตรวจรับเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด
12) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ แนวปฏิบัติ ของกระทรวง ทบวง กรม สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 1 และของกลุ่มอํานวยการ
13) งานทําทะเบียนและส่งหนังสือราชการ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ และ
หน่วยงานต่าง ๆ
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14) งานตรวจหนั ง สื อ ราชการจากไปรษณี ย์ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง งานตรวจรั บ หนั ง สื อ
สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนคุม
15) งานลงทะเบียนหนังสือราชการ (ลับ)
3.3 งานยานพาหนะ
1) ควบคุม ดูแล ซ่อมบํารุงยานพาหนะ และจัดทําทะเบียนยานพาหนะ
2) ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและรถราชการ
3) การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถราชการ
4) การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง
5) การให้บริการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
6) ประสานงานการต่อทะเบียนยานพาหนะกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทําหรือต่อทะเบียนรถยนต์
ประจําปี
3.4 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 งานควบคุมการลาของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มอํานวยการ
3.6 งานควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชั่วคราว ในกลุ่มอํานวยการ
3.7 งานสนับสนุนการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน สพฐ. กรม กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
การจํ า หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก , สิ่ ง ของ, วั ต ถุ ม งคล และสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ เช่ น บั น ทึ ก สพฐ., หนั ง สื อ วั น เด็ ก ,
ดอกไม้วันแม่ ฯลฯ
3.8 งานประสานงานทุกงานที่มีการประสานงานข้อมูล บุคคลหรือที่ไม่มีในคู่มือปฏิบัติงานของ
กลุ่มอํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 , ภารกิจงานภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการ (กลุ่ม) ใดโดยเฉพาะ
3.9 งานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน
3.10 งานพัฒนา K.M. ของกลุ่มงาน
3.11 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ แทน นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร และนางสาวเพ็ญนภา อินทราปกรณ์
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
3.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง ในงานบริหารจัดการภายใน
สํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก โดยวิเคราะห์ นําเสนอ
เสนอความเห็น ดําเนินการ ประสานงาน สรุปรายงานผลการดําเนินการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
1) การเลือกและสรรหา คณะกรรมการ กตปน.
2) งานการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน และการประสานเครือข่ายโรงเรียน
3) งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
4.2 งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.3 งาน/กิจกรรมบําเพ็ญกุศลศพ/การฌาปนกิจสงเคราะห์
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4.4 งานวันสําคัญ, งานพระราชพิธี, งานพิธีที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
4.5 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี, โครงการบริจาคโลหิต
4.6 งานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน
4.7 งานพัฒนา K.M. ของกลุ่มงาน
4.8 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ แทน นางเรณู นาคพังกาญจน์ ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือ
ไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นางสาวนันทนัช สิริเวชพันธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 งานช่วยอํานวยการ
1) งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1) เลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2) เลขานุการรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) งานประชุมภายในสํานักงานตามระเบียบวาระการประชุม
2.1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2) ประชุมลูกจ้างประจํา, ลูกจ้างชั่วคราว
2.3) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5.2 งานเกษียณอายุราชการ งานกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของสํานักงาน
5.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
งานภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุทกภัย ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ
5.4 งานประสานงานทุกงานที่มีการประสานงานข้อมูล บุคคลหรือที่ไม่มีในคู่มือปฏิบัติงานของ
กลุ่มอํานวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 , ภารกิจงานภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการ (กลุ่ม) ใดโดยเฉพาะ
5.5 งานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน
5.6 งานพัฒนา K.M. ของกลุ่มงาน
5.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ แทน นางดวงมณี ฉิมพลี และนางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
5.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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6. นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ต้ อ งกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว ม
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก โดยวิเคราะห์ นําเสนอ เสนอความเห็น ดําเนินการ ประสานงาน
สรุปรายงานผลการดําเนินการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
6.1 งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1) สํารวจและจัดทําข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประเภทสื่อพื้นบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร และผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ
2) กําหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
3) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม/กลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สถานศึกษาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด
4) สร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
5) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ให้เชื่อมโยงเพื่อให้บริการประชาชน สถานศึกษาและส่วนกลาง
6) พัฒนางานระบบ K.M. ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
6.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
6.2.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1) จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ
2) จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสํานักงานและ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
3) ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบวีดิทัศน์และอื่น ๆ
4) จัดระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา
รายเดือน จดหมายข่าว
6.2.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
1) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอื่น ๆ
2) จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ข่าวสาร สื่อ Web Page, E-mail และสื่อสังคม
3) งานรับ-ส่งและบริการข้อมูลในระบบ SMS
4) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
5) จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
6) ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนงและเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
7) ตรวจสอบ ประเมินผลระบบการให้บริการ
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หน้าที่ได้

6.3 งานการประชุมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจงาน
6.4 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ คนที่ 2 เมื่อผู้อํานวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติ

6.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลา
หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
6.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย

7. นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ

ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ต้ อ งกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว ม
ปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํ า นาญงานสู ง ในด้ า นประชาสั ม พั น ธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก โดยวิเคราะห์ นําเสนอ เสนอความเห็น ดําเนินการ ประสานงาน
สรุปรายงานผลการดําเนินการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
7.1 งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1) สํารวจและจัดทําข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งประเภทสื่อพื้นบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร และผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ
2) กําหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
3) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม/กลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สถานศึกษาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด
4) สร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
5) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ให้เชื่อมโยงเพื่อให้บริการประชาชน สถานศึกษาและส่วนกลาง
6) พัฒนางานระบบ K.M. ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
7.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
7.2.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1) จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ
2) จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสํานักงานและ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
3) ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบวีดิทัศน์และอื่น ๆ
4) จัดระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา
รายเดือน จดหมายข่าว
7.2.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
1) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอื่น ๆ
2) จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ข่าวสาร สื่อ Web Page, E-mail และสื่อสังคม
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3) งานรับ-ส่งและบริการข้อมูลในระบบ SMS
4) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
5) จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
6) ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนงและเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
7) ตรวจสอบ ประเมินผลระบบการให้บริการ
7.3 งานการประชุมต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจงาน
7.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ และปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย ในกรณีที่ไม่อยู่
หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
7.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. นายสุภณัฐ วีแก้ว

ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไม้ ระดับ 4

รับผิดชอบงานอาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีหน้าที่ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการ รอง ผอ.สพป.
ทุกวัน
- เปิด-ปิดประตู/หน้าต่าง
ทุกวัน
- ปัดฝุ่นและเช็ดโต๊ะ-เก้าอี้ทํางาน
ทุกวัน
- ปัดฝุ่นชุดรับแขก
ทุกวัน
- ถูพื้น
ทุกวัน
- เช็ดกระจกประตู/หน้าต่าง
ทุกวัน
- เช็ดกรอบ-ร่องบานเลื่อนหน้าต่าง
ทุกวัน
2) เปิด-ปิดประตู+หน้าต่างห้องทํางาน
ทุกวัน
3) ตรวจสอบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนปิดห้อง
ทุกวัน
4) ตรวจสอบการปิดไฟ-น้ํา ประจําอาคาร
ทุกวัน
5) เทขยะ
ทุกวัน
6) กวาดพื้น+ถูระเบียง
ทุกวัน
7) เช็ดกระจกประตู ทุกกลุม่
ทุกวัน
8) กวาด-ถูทางเดิน(ด้านหน้าและด้านใน)+ราวบันได
ทุกวัน
9) ที่นั่งพัก-ป้ายชื่อห้อง
ทุกวัน
10) โซฟาห้องรับแขก และในห้องปฏิบัติงาน ทุกชุด
ทุกวัน
11) ห้องปฏิบัติงานของกลุ่ม บค., สช.
ทุกวัน
- เช็ดกระจกประตู
ทุกวัน
- เช็ดกระจก กรอบ-ร่องบานเลื่อนหน้าต่าง
ทุกวัน
- ปัดฝุ่นครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้, โต๊ะ)
ทุกวัน
- กวาดและถูพื้นห้องและทางเดินภายในกลุ่ม
ทุกวัน

ทุกกลุม่
ทุกกลุม่
ทุกกลุม่
ทุกกลุม่
ทุกกลุม่
ทุกกลุม่
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12) ศาลาเทพศรี
- ทําความสะอาดพื้น
ทุกวัน
- ทําความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้
ทุกวัน
13) ประดับธงชาติ ธงศาสนาและธงสําคัญหรือตราสัญลักษณ์อื่น ๆ ในวันสําคัญต่าง ๆ
14) ประดับไฟฟ้าและตกแต่งโคมไฟให้สวยงามในวันสําคัญต่าง ๆ
15) รับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมบํารุงอาคาร ไฟฟ้า ประปา ภายในสํานักงานฯ
กรณีมีการชํารุด หรือบกพร่องเสียหายเล็กน้อย
16) ดูแล ตัด/ตกแต่ง บํารุงรักษาต้นไม้โดยรอบบริเวณพื้นที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
17) ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายชัยสิงห์ ปานแก้ว, นายชลชัย ชุมทอง
ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นายองอาจ ชูดํา

ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างไม้ ระดับ 4

รับผิดชอบ ห้องประชุมและอาคารประกอบ มีหน้าที่ดังนี้
1) ห้องประชุมเมืองคนดี, ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักภัติ, ห้องประชุมศรีสุราษฎร์
2.1 เปิด – ปิด ประตู หน้าต่างห้องประชุม
ทุกครั้งที่ใช้
2.2 การจัดโต๊ะ-เก้าอี้สําหรับการประชุม และอํานวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ เมื่อมีการขอใช้ห้องประชุม
ทุกครั้งที่ใช้
2.3 ทําความสะอาดห้องประชุม
ทุกครั้งที่ใช้
- กวาด ถู พื้นห้องประชุม
- เช็ด ถู ฝุ่นละออง โต๊ะ – เก้าอี้
- เช็ดกระจกประตู – หน้าต่าง
- เทขยะในห้องประชุม
- ทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา
- ดูแลรักษาดอกไม้ประดับตกแต่งภายในห้องประชุม
2.4 ควบคุม ดูแล/รักษาเครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในห้องประชุม เช่น เครื่องขยายเสียง, โปรเจคเตอร์,
ไมโครโฟน, คลูเลอร์น้ําร้อน นาฬิกาในห้องประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องประชุม ให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งาน ทั้ง 3 ห้อง
2) ห้องสุขาชาย / หญิง ข้างห้องประชุมมนินทร์ฯ
2.1 ทําความสะอาดห้องสุขา ล้าง ขัด ถูพื้น และผนัง
ทุกวัน
2.2 ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น
ทุกวัน
- โถส้วม
- โถปัสสาวะ
- อ่างล้างมือ
- กระจกและชั้นวางของหน้าห้องสุขา
3.3 เทขยะในห้องสุขา
ทุกวัน
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3) ห้องเก็บเอกสาร
- ดูแลทําความสะอาดปัด กวาด เช็ดถูพื้น
- เช็คกระจกประตู
4) ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวเพ็ญศรี เกตุเพชร และนายชลชัย ชุมทอง
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นายวิทยา จันทร์กัน

ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างปูน ระดับ 4

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานยามของสํานักงาน ดังนี้
1) อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ว่าด้วยอาคารสํานักงานฯ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินพัสดุภัณฑ์ สํานักงานฯ
2) การปฏิบัติงานอยู่เวรยาม ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตามตารางปฏิบัติงานที่มอบหมาย โดยให้
มีวันหยุดทุกวันพฤหัสบดี และทุกวันศุกร์
3) การดูแลรักษาทําความสะอาดป้อมยาม ตลอดบริเวณรอบ ๆ อาคารป้อมยาม
ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณป้อมยามให้สวยงามอยู่เสมอ
4) เปิด – ปิด ประตูรั้ว ทางเข้าและทางออก
5) การชักธงชาติขึ้นและลง ในวันหยุดราชการ
6) ภารกิจเวรยามประจําวัน
17.30 น. ลงเวลาปฏิบัติงานที่ป้อมยาม
18.00 น. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18.30 น. เปิดไฟรั้ว และเปิดไฟตามจุดที่กําหนด
19.00 น. ประจําป้อมยามและออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุก 2 ชั่วโมง
06.30 น. - ปิดไฟรั้ว และปิดไฟตามจุดต่าง ๆ ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ออกเวรฯ
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. นายชลชัย ชุมทอง

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งยาม

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานยามของสํานักงาน ดังนี้
1. อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ว่า
ด้ ว ยอาคารสํ า นั ก งานฯ อาคารสถานที่ และทรั พ ย์ สิ น พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไป
ในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ
2. การปฏิบัติงานอยู่ยาม เฉพาะวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 06.30 น.
ของวันถัดไป หรือตามตารางปฏิบัติงานที่มอบหมาย
3. การดูแลรักษาทําความสะอาดป้อมยาม ตลอดบริเวณรอบๆ อาคารป้อมยาม ดูแลรักษาไม้ดอก
ไม้ประดับ บริเวณป้อมยามให้สวยงามอยู่เสมอ
4. เปิด – ปิด ประตูรั้วทางเข้าและทางออก
5. การชักธงชาติขึ้นและลง ในวัน-เวลาหยุดราชการ
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6. ภารกิจเวรยามประจําวัน
17.30 น. ลงเวลาปฏิบัติงานที่ป้อมยาม
18.00 น. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18.30 น. เปิดไฟรั้ว และเปิดไฟตามจุดที่กําหนด
19.00 น. ประจําป้อมยามและออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุก 2 ชั่วโมง
06.30 น. - ปิดไฟรั้ว และปิดไฟตามจุดต่าง ๆ ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ออกเวรฯ
7. อํานวยความสะดวก แนะนํา และต้อนรับ ได้แก่ แนะนําสถานที่ ทีจ่ อดรถ ในกรณีที่สํานักงานฯ
มีภารกิจเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป
8. เฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ได้อย่างรัดกุมระงับเหตุต่อเหตุการณ์คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมเหตุการณ์
10. ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทําผิดได้ทันท่วงที ตามความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
11. สํารวจตรวจตราการใช้น้ํา ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กําหนดไว้/ช่วยขจัด
การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ํา และไฟฟ้า ทิ้งไว้โดยไม่จําเป็น
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12.1 รับผิดชอบ อาคาร 1 ชั้น 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการ รอง ผอ.สพป.
- เปิด-ปิดประตู/หน้าต่าง
- ปัดฝุ่นและเช็ดโต๊ะ-เก้าอี้ทํางาน
- ปัดฝุ่นชุดรับแขก
- ถูพื้น
เช็ดกระจกประตู/หน้าต่าง
เช็ดกรอบ-ร่องบานเลื่อนหน้าต่าง
2) เปิด-ปิดประตู+หน้าต่างห้องทํางาน
3) ตรวจสอบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนปิดห้อง
4) ตรวจสอบการปิดไฟ-น้ํา ประจําอาคาร
5) เทขยะ
6) กวาดพื้น+ถูระเบียง
7) เช็ดกระจกประตู ทุกกลุม่
8) กวาด-ถูทางเดิน(ด้านหน้าและด้านใน)+ราวบันได
9) ที่นั่งพัก-ป้ายชื่อห้อง
10) โซฟาห้องรับแขก และในห้องปฏิบัติงาน ทุกชุด
11) ห้องปฏิบัติงานของกลุ่ม กง., อก., ตสน. และห้องนอนเวร
- เช็ดกระจกประตู
- เช็ดกระจก กรอบ-ร่องบานเลื่อนหน้าต่าง
- ปัดฝุ่นครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้, โต๊ะ)
- กวาดและถูพื้นห้องและทางเดินภายในกลุ่ม

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

12.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายองอาจ ชูดํา และนายสุภณัฐ วีแก้ว
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

ทุกกล่ม
ทุกกล่ม
ทุกกล่ม
ทุกกล่ม
ทุกกล่ม
ทุกกล่ม
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5. นางสาวเพ็ญศรี เกตุเพชร

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาด

รับผิดชอบ อาคาร 2 ชั้น 1 และชั้น 2 สพป.สุราษฎร์ธานี 1 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการ รอง ผอ.สพป.
1.1 เปิด – ปิด ประตู / หน้าต่าง
ทุกวัน
1.2 ปัดฝุ่น และเช็ดโต๊ะ – เก้าอี้ทํางาน
ทุกวัน
1.3 ปัดฝุ่นชุดรับแขก
ทุกวัน
1.4 ถูพื้น
ทุกวัน
1.5 เช็ดกระจกประตู / หน้าต่าง
ทุกวัน
1.6 เช็ดกรอบ – ร่องบานเลื่อนหน้าต่าง
ทุกวัน
2) เปิด – ปิด ประตู / หน้าต่าง ห้องทํางาน
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
3) ตรวจสอบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนปิดห้อง
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
4) ตรวจสอบการปิดไฟ – น้ํา ประจําอาคาร
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
5) เทขยะ
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
6) กวาดพื้น – ถูพื้นระเบียง
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
7) เช็ดกระจกประตู ทุกกลุ่ม
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
8) กวาด – ถูทางเดิน (ด้านหน้าและด้านใน) / ราวบันได
ทุกวัน
9) ที่นั่งพัก – ป้ายชื่อห้อง
ทุกวัน
10) โซฟาห้องรับแขก และในห้องปฏิบัติงาน ทุกชุด
ทุกวัน
11) ห้องปฏิบัติงานของกลุ่ม
11.1 เช็ดกระจกประตู
ทุกวัน
11.2 เช็ดกระจก กรอบ – ร่อง บานเลื่อนหน้าต่าง
ทุกวัน
11.3 ปัดฝุ่นครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้, โต๊ะ)
ทุกวัน
11.4 กวาดและถูพื้นห้องและทางเดินภายในกลุ่ม
ทุกวัน
12) ห้องสุขาชาย / หญิง ภายในอาคาร 2
12.1 ทําความสะอาดห้องสุขา ล้าง ขัด ถูพื้น และผนัง
ทุกวัน
12.2 ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น
ทุกวัน
- โถส้วม
- โถปัสสาวะ
- อ่างล้างมือ
- กระจกและชั้นวางของหน้าห้องสุขา
12.3 เทขยะในห้องสุขา
ทุกวัน
13) ทําความสะอาดบริเวณหน้าป้ายสํานักงาน และศาลพระภูมิ ทุกวันจันทร์
14) รับผิดชอบทําความสะอาดห้องสุขาชาย/หญิง ข้างห้องประชุม แทนนายองอาจ ชูดํา
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
15) ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายสุภณัฐ วีแก้ว และนายองอาจ ชูดํา
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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6. นางสาวแก้วดาว พูลสวัสดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานทําความสะอาด

รับผิดชอบ อาคาร 2 ชั้น 3 สพป.สุราษฎร์ธานี 1 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ห้องปฏิบัติการ รอง ผอ.สพป.
1.1 เปิด – ปิด ประตู / หน้าต่าง
ทุกวัน
1.2 ปัดฝุ่น และเช็ดโต๊ะ – เก้าอี้ทํางาน
ทุกวัน
1.3 ปัดฝุ่นชุดรับแขก
ทุกวัน
1.4 ถูพื้น
ทุกวัน
1.5 เช็ดกระจกประตู / หน้าต่าง
ทุกวัน
1.6 เช็ดกรอบ – ร่องบานเลื่อนหน้าต่าง
ทุกวัน
2) เปิด – ปิด ประตู / หน้าต่าง ห้องทํางาน
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
3) ตรวจสอบปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนปิดห้อง
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
4) ตรวจสอบการปิดไฟ – น้ํา ประจําอาคาร
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
5) เทขยะ
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
6) กวาดพื้น – ถูพื้นระเบียง
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
7) เช็ดกระจกประตู ทุกกลุ่ม
ทุกวัน ทุกกลุ่ม
8) กวาด – ถูทางเดิน (ด้านหน้าและด้านใน) / ราวบันได
ทุกวัน
9) ที่นั่งพัก – ป้ายชื่อห้อง
ทุกวัน
10) โซฟาห้องรับแขก และในห้องปฏิบัติงาน ทุกชุด
ทุกวัน
11) ห้องปฏิบัติงานของกลุ่ม
11.1 เช็ดกระจกประตู
ทุกวัน
11.2 เช็ดกระจก กรอบ – ร่อง บานเลื่อนหน้าต่าง
ทุกวัน
11.3 ปัดฝุ่นครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้, โต๊ะ)
ทุกวัน
11.4 กวาดและถูพื้นห้องและทางเดินภายในกลุ่ม
ทุกวัน
12) KM CORNER

ทุกวัน

- เปิด-ปิดประตู-หน้าต่าง

ทุกวัน

- ทําความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้

ทุกวัน

- ทําความสะอาดชุดกาแฟ

ทุกวัน

- พื้นโดยรอบบริเวณ KM CORNER

ทุกวัน

13) อํานวยความสะดวกและให้บริการ กรณีที่มีการประชุมและงานเลี้ยงของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
13.1 จัดและให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
13.2 ทําความสะอาด/จัดเก็บ ชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
14) ทําความสะอาดบริเวณหน้าป้ายสํานักงาน และศาลพระภูมิ ทุกวันจันทร์
15) ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวเพ็ญศรี เกตุเพชร
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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7. นายชัยสิงษ์ ปานแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งยาม

มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานยามของสํานักงาน ดังนี้
1. อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ว่า
ด้ ว ยอาคารสํ า นั ก งานฯ อาคารสถานที่ และทรั พ ย์ สิ น พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ข องสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไป
ในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ
2. การปฏิบัติงานอยู่ยาม เฉพาะวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 06.30 น.
ของวันถัดไป หรือตามตารางปฏิบัติงานที่มอบหมาย
3. การดูแลรักษาทําความสะอาดป้อมยาม ตลอดบริเวณรอบๆ อาคารป้อมยาม ดูแลรักษาไม้ดอก
ไม้ประดับ บริเวณป้อมยามให้สวยงามอยู่เสมอ
4. เปิด – ปิด ประตูรั้วทางเข้าและทางออก
5. การชักธงชาติขึ้นและลง ในวัน-เวลาหยุดราชการ
6. ภารกิจเวรยามประจําวัน
17.30 น. ลงเวลาปฏิบัติงานที่ป้อมยาม
18.00 น. ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18.30 น. เปิดไฟรั้ว และเปิดไฟตามจุดที่กําหนด
19.00 น. ประจําป้อมยามและออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุก 2 ชั่วโมง
06.30 น. - ปิดไฟรั้ว และปิดไฟตามจุดต่าง ๆ ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ออกเวรฯ
7. อํานวยความสะดวก แนะนํา และต้อนรับ ได้แก่ แนะนําสถานที่ ทีจ่ อดรถ ในกรณีที่สํานักงานฯ
มีภารกิจเกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป
8. เฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ได้อย่างรัดกุมระงับเหตุต่อเหตุการณ์คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมเหตุการณ์
10. ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทําผิดได้ทันท่วงที ตามความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
11. สํารวจตรวจตราการใช้น้ํา ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กําหนดไว้/ช่วยขจัด
การสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ํา และไฟฟ้า ทิ้งไว้โดยไม่จําเป็น
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12.1 รับผิดชอบดูแล ตัด/ตกแต่ง บํารุงรักษาต้นไม้โดยรอบบริเวณพื้นที่ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดังนี้
- หน้าป้ายสํานักงาน (ปีกซ้าย-ปีกขวา)
- ข้างกําแพงโดยรอบสํานักงาน
- บริเวณทางเข้าสํานักงาน (ปีกซ้าย-ปีกขวา)
- ด้านหน้า-หลังศาลาเทพศรี
- บริเวณโดยรอบอาคาร 1
- บริเวณโดยรอบอาคาร 2
- บริเวณโดยรอบห้องประชุมเมืองคนดี, ห้องประชุมมนินทร์ฯ
และห้องประชุมศรีสุราษฎร์ธานี
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- บริเวณโดยรอบบ้านพัก ผอ.
- บริเวณโดยรอบโรงจอดรถด้านหลังอาคาร 2
- บริเวณอื่น ๆ ที่มีต้นไม้ตามความเหมาะสม
12.2 งานดูแลสวนให้เรียบร้อย สะอาด สวยงาน ประกอบด้วย
1) การรดนํ้าต้นไม้ และสนามหญ้าทั้งหมด เป็นประจําทุกวันทํางานของวันหรือตามความ
เหมาะสมของฤดูกาล
2) การพรวนดินแปลงปลูก
- ให้กําหนดเส้นวงรอบโคนต้น ตามชนิดต้นไม้ที่ระบุ แล้วใช้เสียมพรวนดินภายใน
วงรอบจนถึงโคนต้น (โดยไม่กระทบราก)
- พรวนดิน เดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนจนครบทุกแปลงในพื้นที่
3) การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่, ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, ไม้เลื้อย, ไม้นํ้า และสนามหญ้า
- ตัดแต่งกิ่งก้านที่เกะกะไม่ได้รูปทรงที่สวยงาม , กิ่งก้านที่ติดแนวสายไฟฟ้า, กิ่งก้านที่
แก่แห้งตายแล้ว เดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนจนครบทุกต้นในพื้นที่
- เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ทิ้งในบริเวณที่กําหนดให้เรียบร้อย
12.3 การใส่ปยุ๋ และพ่นยากําจัดศัตรูพืช ตามกรรมวิธีและแผนงานดังนี้
- ปุ๋ยหมัก ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง โดยให้สลับกับการใส่ปุ๋ยเม็ดสูตร 16-16-16 วิธีการ
ให้โรยรอบ ๆ โคนต้นตามปริมาณพร้อมพรวนดินกลบ
- ปุ๋ยเม็ด สูตร 16-16-16 ให้ใส่ 2 เดือน/ครั้ง โดยใส่สลับกับปุ๋ยหมัก วิธีการใส่ให้ขุดเป็น
ร่องดินลึก 10 ซม. รอบ ๆ โคนต้น แล้วโรยปุ๋ยตามปริมาณ แล้วกลบด้วยดินเดิม หากพื้นที่ใดขุดเป็นร่องดิน
ไม่ได้ ให้เจาะเป็นหลุมลึก 15 ซ.ม. รอบ ๆ โคนต้น ประมาณ 4 จุด แล้วโรยปุ๋ยตามปริมาณแล้วกลบด้วยดินเดิม
(เพราะปุ๋ยจะสูญหายจากการรดนํ้ากระเซ็นและแสงแดดทําลายธาตุไนโตรเจน)
12.4 การกําจัดวัชพืชบนพื้นดาดแข็ง (ทางเดินเท้า) และผิวนํ้าในสระนํ้า, บ่อนํ้าในสวน อาจใช้
ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นชีวภาพ
12.5 การเก็บกวาด และรักษาความสะอาด เก็บเศษใบไม้และวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกจาก
บริเวณพื้นที่ของสํานักงานฯ
12.6 ดูแล ทําความสะอาดรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานสวน เครื่องตัดหญ้า
12.7 จัดทํา/ดูแลไม้คํ้ายันตามความจําเป็นและเหมาะสม
12.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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8. นางสาวเพ็ญนภา อินทราปกรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ
2) งานการจัดทําหนังสือราชการ
3) งานจัดเก็บหนังสือราชการ
4) งานการยืมหนังสือราชการ
5) งานการทําลายหนังสือราชการ
6) งานเวียนหนังสือราชการ
7) งานวิเคราะห์จัดแยกหนังสือราชการของสํานักงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกิจกลุ่ม
8) งานจัดลําดับความเร่งด่วนของหนังสือรับ เสนอ ผอ.สพป.
9) งานลงทะเบียนรับ – จ่าย หนังสือราชการด้วยระบบ Smart Obec, My-office
10) งานตรวจรับหนังสือราชการจากไปรษณีย์ทุกประเภท
11) งานตรวจรับเอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด
12) งานจัดทําทะเบียนคุมแฟ้มเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
13) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ แนวปฏิบัติ ของกระทรวง ทบวง กรม สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 1 และของกลุ่มอํานวยการ
14) งานทํ า ทะเบี ย นและส่ ง หนั ง สื อ ราชการ เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ ทางไปรษณี ย์ และ
หน่วยงานต่าง ๆ
15) งานตรวจหนั ง สื อ ราชการจากไปรษณี ย์ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง งานตรวจรั บ หนั ง สื อ
สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิดประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ พร้อมทั้งจัดทําทะเบียนคุม
8.2 งานเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ในกลุ่มอํานวยการ
8.3 ให้บริการประสานงานผู้มารับบริการและประสานงานทั่วไปกับกลุ่มต่าง ๆ
8.4 จัดทําทะเบียนการใช้ห้องประชุม
8.5 เบิกวัสดุเพื่อใช้ในกลุ่มอํานวยการ
8.6 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางเรณู นาคพังกาญจน์ ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
8.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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9. นางสาวณัฐยา เขียวสวัสดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
9.1 งานช่วยอํานวยการ
1.1) งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.1) เลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.2) เลขานุการรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2) งานประชุมภายในสํานักงานตามระเบียบวาระการประชุม
1.2.1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2.2) ประชุมลูกจ้างประจํา, ลูกจ้างชั่วคราว
1.2.3) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
9.2 งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
9.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1) งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2) งานบริหารอาคารสถานที่
3) งานรักษาความปลอดภัย
9.4 งานควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่และยาม
9.5 งานควบคุมการใช้ห้องประชุม
9.6 งานเวียนหนังสือราชการ เอกสารรายงานการเงินเกี่ยวกับผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.7 งานควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.8 งานรับและควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกงาน
9.9 ช่วยงานประสานการปฏิบัติงาน ติดต่อ และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกีย่ วข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
9.10 งานประสานงานเกี่ยวกับการมาศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงาน
9.12 งานเกษียณอายุราชการ งานกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของสํานักงาน
9.13 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
งานภัยพิบัติจากธรรมชาติ อุทกภัย ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ
9.14 ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางดวงมณี ฉิมพลี ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือลา หรือไปราชการ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
9.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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10. นายสรัล เจนพิชยั

ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างปูน ระดับ 4

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบขับรถแต่ละคัน
2) ดูแล ตรวจสอบ ทําความสะอาด รถยนต์ที่รับผิดชอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้งาน
3) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเก็บรถยนต์
4) ดูแล ตรวจเช็คตรวจสภาพรถยนต์ และก่อนนําออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง
5) รายงานสภาพรถยนต์ กรณีรถยนต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อขอซ่อมบํารุง โดยบันทึกเสนอ
ผู้ควบคุมยานพาหนะ
6) ให้ตรวจสอบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจําวัน เพื่อปฏิบัติงานในวันทําการ และวันหยุดราชการ
7) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ
8) บันทึกการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน และนําบันทึกเสนอผู้ควบคุมยานพาหนะ
9) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้นํารถยนต์จอดที่โรงเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
10) ตรวจสอบ และแจ้งผู้ควบคุมยานพาหนะ เพื่อขอต่อทะเบียนรถยนต์ ประจําปี
11) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก กรณีมีการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน
12) ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถยนต์ เมื่อพนักงานขับรถยนต์ คนหนึ่งคนใดลา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
13) ในการปฏิบัติงานวันหยุดราชการ ให้พนักงานขับรถยนต์สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามลําดับ
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

11. นายศิรวิ ัฒน์ คงวุ่น

ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งช่างปูน ระดับ 3

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบขับรถแต่ละคัน
2) ดูแล ตรวจสอบ ทําความสะอาด รถยนต์ที่รับผิดชอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้งาน
3) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเก็บรถยนต์
4) ดูแล ตรวจเช็คตรวจสภาพรถยนต์ และก่อนนําออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง
5) รายงานสภาพรถยนต์ กรณีรถยนต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อขอซ่อมบํารุง โดยบันทึกเสนอ
ผู้ควบคุมยานพาหนะ
6) ให้ตรวจสอบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจําวัน เพื่อปฏิบัติงานในวันทําการ และวันหยุดราชการ
7) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ
8) บันทึกการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน และนําบันทึกเสนอผู้ควบคุมยานพาหนะ
9) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้นํารถยนต์จอดที่โรงเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
10) ตรวจสอบ และแจ้งผู้ควบคุมยานพาหนะ เพื่อขอต่อทะเบียนรถยนต์ ประจําปี
11) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก กรณีมีการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน
12) ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถยนต์ เมื่อพนักงานขับรถยนต์ คนหนึ่งคนใดลา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
13) ในการปฏิบัติงานวันหยุดราชการ ให้พนักงานขับรถยนต์สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามลําดับ
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21

12. นายรณชัย ชนะภัย

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบขับรถแต่ละคัน
2) ดูแล ตรวจสอบ ทําความสะอาด รถยนต์ที่รับผิดชอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้งาน
3) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเก็บรถยนต์
4) ดูแล ตรวจเช็คตรวจสภาพรถยนต์ และก่อนนําออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง
5) รายงานสภาพรถยนต์ กรณีรถยนต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อขอซ่อมบํารุง โดยบันทึกเสนอ
ผู้ควบคุมยานพาหนะ
6) ให้ตรวจสอบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจําวัน เพื่อปฏิบัติงานในวันทําการ และวันหยุดราชการ
7) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ
8) บันทึกการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน และนําบันทึกเสนอผู้ควบคุมยานพาหนะ
9) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้นํารถยนต์จอดที่โรงเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
10) ตรวจสอบ และแจ้งผู้ควบคุมยานพาหนะ เพื่อขอต่อทะเบียนรถยนต์ ประจําปี
11) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก กรณีมีการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน
12) ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถยนต์ เมื่อพนักงานขับรถยนต์ คนหนึ่งคนใดลา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
13) ในการปฏิบัติงานวันหยุดราชการ ให้พนักงานขับรถยนต์สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามลําดับ
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

13. นายพงฐกร หนูนิล

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) เป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับผิดชอบขับรถแต่ละคัน
2) ดูแล ตรวจสอบ ทําความสะอาด รถยนต์ที่รับผิดชอบเป็นประจําอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้งาน
3) ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเก็บรถยนต์
4) ดูแล ตรวจเช็คตรวจสภาพรถยนต์ และก่อนนําออกไปปฏิบัติงานทุกครั้ง
5) รายงานสภาพรถยนต์ กรณีรถยนต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อขอซ่อมบํารุง โดยบันทึกเสนอ
ผู้ควบคุมยานพาหนะ
6) ให้ตรวจสอบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจําวัน เพื่อปฏิบัติงานในวันทําการ และวันหยุดราชการ
7) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการ
8) บันทึกการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน และนําบันทึกเสนอผู้ควบคุมยานพาหนะ
9) เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้นํารถยนต์จอดที่โรงเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
10) ตรวจสอบ และแจ้งผู้ควบคุมยานพาหนะ เพื่อขอต่อทะเบียนรถยนต์ ประจําปี
11) ให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก กรณีมีการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน
12) ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานขับรถยนต์ เมื่อพนักงานขับรถยนต์ คนหนึ่งคนใดลา หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
13) ในการปฏิบัติงานวันหยุดราชการ ให้พนักงานขับรถยนต์สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามลําดับ
14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

