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รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
ที่  160/2562  ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 

เรื่อง ปรับปรุงกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในส่วนรำชกำรให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติ 
--------------------------- 

1.กลุ่มอ ำนวยกำร 
 1. นำยเกษม  มำกชู  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
    1.1 บริหำรงำนของกลุ่มอ ำนวยกำร ตำมคู่มือกำรปฏิบัติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ ศึกษำ 
วิเครำะห์งำน ก ำกับ ดูแลติดตำมกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มอ ำนวยกำร 
ประกอบด้วย 
  -งำนสำรบรรณ 
  -งำนช่วยอ ำนวยกำร 
  -งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดลอ้ม 
  -งำนยำนพำหนะ 
  -งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  -งำนประสำนงำน 
  -งำนเลือกและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
  -งำนประชำสัมพนัธ์ 
  -งำนสวัสดิกำรและสวสัดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    1.2 ศึกษำวิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือค ำสั่ง  
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
    1.3 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำน ของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอ ำนวยกำร 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนของทำงรำชกำรให้ทัน 
ตำมก ำหนดเวลำ 
    1.4 พิจำรณำ ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้ำหน้ำที่เสนอ เพ่ือประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรให้เป็นไป
ตำมระเบียบ  กฎหมำย  ค ำสั่ง  ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำร  พร้อมเสนอควำมเห็นก่อนน ำเสนอ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  สั่งกำรต่อไป 
    1.3 พิจำรณำมอบหมำยงำนภำยในกลุ่มอ ำนวยกำรให้บุคลำกรได้ปฏิบัติตำมสภำวกำรณ์ และ 
ควำมจ ำเป็นเฉพำะรำยเป็นกำรชั่วครำวเพื่อแก้ปัญหำเป็นกรณีไป 
    1.4 พิจำรณำหนังสือรำชกำร เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่น ำจ่ำยให้กลุ่ม/หน่วย รับผิดชอบไปด ำเนินกำร 
    1.5 งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
           -งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
           -งำนบริกำรอำคำรสถำนที่/บ้ำนพักข้ำรำชกำร/ขอใช้สถำนที่สถำนศึกษำ   

    1.6 งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                   - งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  “กำรพัฒนำองค์กำร” 
     1.7 ร่วมปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
     1.8 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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2. นำงสำวสุนีย์  พูลศิลป์  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มว่ำง ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  และมี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

   2.1 งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
         2.1.1 งำนสรรหำคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
         2.1.2 งำนเลือกตั้งและสรรหำคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
         2.1.3 งำนประสำนกำรเลือกตั้ง ส.ส.  สว.  สท. และอ่ืน ๆ 
    2.2 งำนประสำนงำน 
                   2.2.1 งำนสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก  
          2.2.2 งำนสร้ำงเครือข่ำยในกำรประสำนงำนกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน 
    2.3 งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                   2.3.1 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          2.3.2 งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.4 งำนช่วยอ ำนวยกำร 
                  - งำนประชุมภำยในส ำนักงำน กำรประชุม รอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
                  - งำนประชุมภำยในส ำนักงำน กำรประชุมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สพป.ตรัง 1 

2.5 งำนยำนพำหนะ วำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ กำรขออนุญำต ตรวจติดตำมบ ำรุงรักษำ     
     และกำรรำยงำน       

   2.6 งำนโครงกำรมำตรกำรประหยัดพลังงำน  
             2.7 งำนกิจกรรมเฉพำะกิจของ สพป.ตรัง เขต 1 

   2.8 ปฏิบัติงำนแทนนำยเกษม มำกชู กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้      
    2.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

          3. นำงสำววรำภรณ์  เจนวิชชุเมธ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 

    3.1 งำนช่วยอ ำนวยกำร 
          3.1.1 งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน 
                           - งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในส่วนรำชกำรของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง สพป.ตรัง  
เขต 1 และกำรปรับปรุงแก้ไข  
                           - งำนมอบอ ำนำจให้ รอง ผอ.สพป. ปฏิบัติรำชกำรแทน ผอ.สพป. 
          3.1.2 งำนรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 
                           - งำนรับส่งหน้ำที่กำรงำน ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        - งำนรับส่งหน้ำที่กำรงำน ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
                  - งำนรับส่งหน้ำที่กำรงำน ของสถำนศึกษำ 
                   3.1.3 งำนประชุมภำยในส ำนักงำน 
                          - งำนประชุมสัมมนำผู้บริหำร สพป.และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในสังกัด 
                          - งำนประชุมข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
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    3.2 งำนสำรบรรณ 
                   3.2.1 งำนรบัส่งหนังสือรำชกำร 

     - งำนสำรบรรณกลำงรับหนังสือทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area 
     - งำนรับหนังสือทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดตรัง  

                 (พิมพ์เป็นเอกสำรให้สำรบรรณกลำง) 
                           -งำนทะเบียนกลำง จัดเก็บส ำเนำหนังสือรำชกำร ( หนังสือส่งซึ่งกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ
ภำยในเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรออกเลขหนังสือส่ง และส่งส ำเนำให้ทะเบียนกลำงเก็บ 1 ชุด)  เพื่อเป็น
หลักฐำนทำงรำชกำร 
                           -งำนทะเบียนกลำง จัดเก็บส ำเนำประกำศ/ค ำสั่ง เพ่ือเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 
                           -งำนจัดส่งหนังสือทำงไปรษณีย์  
                           -งำนเสนอแฟ้มผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  

    3.3 งำนรักษำควำมปลอดภัย กำรแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำสถำนที่รำชกำร  
    3.4 งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

                     -งำนควบคุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
              3.5 งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

          - งำนโครงกำรประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
              3.6  งำนควบคุมทะเบียนขออนุญำตไปรำชกำรของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงของกลุ่มอ ำนวยกำร  

  3.7  งำนเสนอใบลำทุกประเภท ควบคุมกำรลำของข้ำรำชกำรกลุ่มอ ำนวยกำร/ผู้บริหำร  
  3.8  งำนสรุปรำยงำนกำรลำเป็นรำยเดือนของกลุ่มอ ำนวยกำร/ผู้บริหำร ให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
  3.9  งำนตรวจสอบกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของ รอง ผอ.สพป. และ กลุ่มอ ำนวยกำร  
  3.10 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวศศิธร  แก้วด ำ กรณีไม่อยู่ ติดรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 

    3.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4. นำงกรกนก หวำนสนิท ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้ 

   4.1 งำนประชำสัมพันธ์ 
         4.1.1 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ 
         4.1.2 งำนเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร กิจกรรม ของหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง  
และอ่ืนๆ ให้สำธำรณชนทรำบ   
         4.1.3 งำนตรวจสอบ ข้อมูล ข่ำวสำร  ข่ำวควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ จำก Internet  และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปควำม
คิดเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ    
         4.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล และผลงำนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
ข้อมูล ข่ำวสำรและผลงำนของ สพป.ตรัง เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย  
วิเครำะห์สรุปประเด็นข้อมูล ข่ำวสำร ผลงำนและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
         4.1.5 งำนโต้ตอบหนังสือรำชกำรของงำนประชำสัมพันธ์  
         4.1.6 งำนพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร 
         4.1.7 งำนบันทึกภำพ  เสียง  ในกิจกรรมต่ำง ๆ  ของหน่วยงำนในสังกัด 
          4.1.8 งำนติดต่อประสำนงำน เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยใน/ภำยนอก 
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         7.1.9  งำนผลิตเอกสำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
         4.1.10  งำนจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน  เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
             4.2 งำนประสำนงำน 
         4.2.1 งำนต้อนรับคณะศึกษำดูงำนและเยี่ยมส ำนักงำน 
         4.2.2 งำนควำมร่วมมือในกำรวิจัยของนักศึกษำ และกำรตอบแบบสอบถำมจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ 
         4.2.3 งำนแจ้งยกเลิกกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ ของหน่วยงำนในสังกัด 
         4.2.4 งำนควำมร่วมมือในกำรจ ำหน่ำยวัสดุ สิ่งของจำก สพฐ. 
              4.3 งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                   4.3.1 งำนกองทุนสงเครำะห์ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง สพท.ตรัง 1 (ด ำเนินกำรเฉพำะในส่วนของ
กำรจัดซื้อพวงหรีด , กำรท ำบุญ และกำรสวดพระอภิธรรมศพ) 
                   4.3.2 งำนสวัสดิกำรกำรเงินเพ่ือข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สพป.ตรัง เขต 1 (สกส.) 
          4.3.3 งำนโครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินครู 
           4.3.4 งำนตรวจสุขภำพประจ ำปี และงำนบริจำคโลหิต 
    4.4 ปฏิบัติงำนแทนนำงยุภำศรี รักไทย กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    4.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

       5.นำงยุภำศรี รักไทย ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
            5.1 งำนสำรบรรณ 

       - งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร กำรยืมหนังสือรำชกำร กำรท ำลำยหนังสือรำชกำร ตำมระเบียบ 
ส ำนักนำยรัฐมนตรี 

  5.2 งำนชว่ยอ ำนวยกำร 
       5.2.1 งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                         - งำนวิเครำะห์ตรวจสอบ ควำมถูกต้องเรียบร้อยแฟ้มงำนกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบฯ และ
แจ้งข้อผิดพลำดให้เจ้ำของแฟ้มทรำบ ก่อนน ำเสนอ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พิจำรณำสั่งกำร 
                - งำนกำรจัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ทุกระบบ 
                - งำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัด 
                - งำนแจ้ง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมทั้งบันทึกกำรนัดหมำยวัน เวลำ และสถำนที่  
ที่ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติ 
                          - งำนเชญิ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ไปประชุมอบรม สัมมนำ ตลอดถึงงำนธุรกำรทั่วไป 
    5.3 งำนประสำนงำน 
                   -งำนกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ 
                   -งำนขอควำมร่วมมือในกำรจ ำหน่ำยวัสดุ สิ่งของจำก สพป. และหน่วยงำนต่ำงๆ 
         -งำนรับบริจำคและขอรับบริจำคจำกหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน 
                   -งำนที่มอบให้กลุ่มต่ำงๆ แต่ไม่มีกลุ่มใดด ำเนินกำร 
                  - งำนควบคุมทะเบียนกำรขออนุญำตกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกลและโทรสำร 
                   -งำนสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  และเก็บรักษำวัสดุ   
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              5.4  งำนโครงกำรกิจกรรม 5 ส  
     5.5 งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                    - งำนกองทุนสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สพท.ตรัง เขต 1 (กำรอวยพรวันคล้ำยวันเกิด) 
     5.6 ปฏิบัติงำนแทนนำงกรกนก หวำนสนิท กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
     5.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

         6. นำงสำวศศิธร แก้วด ำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
       6.1 งำนสำรบรรณ 
          6.1.1 งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 

                 -งำนรับหนังสือทะเบียนกลำงของ สพป.ตรัง เขต 1 จำก หน่วยงำนภำยใน   และ  
หน่วยงำนภำยนอก  พร้อมทั้งน ำจ่ำยกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน 

                 -งำนรับเอกสำร วำรสำร สิ่งพิมพ์ แจ้งให้เจ้ำของโครงกำรรับไปด ำเนินกำร และท่ีไม่เข้ำ 
กลุ่มใดให้ตรวจสอบ/ตรวจนับ พร้อมแจกจ่ำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

               -งำนลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรของกลุ่มอ ำนวยกำรทุกระบบ 
               -งำนรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร ลับ-ปกปิด ของทะเบียนกลำง 
6.2 งำนประสำนงำน 

        6.2.1 งำนอนุญำตเปิด – ปิด สถำนศึกษำ 
        6.2.2 งำนขอเครื่องหมำยตอบแทน และออกใบประกำศเกียรติคุณตอบแทนผู้บริจำค 

เพ่ือกำรศึกษำและรำยงำน สพฐ. 
        6.2.3 งำนโครงกำรปลูกต้นไม้ 
        6.2.4  งำนเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ และหนังสือต่ำง ๆ  
        6.2.5 งำนมอบอ ำนำจ 
        6.2.6 งำนรำยงำนช่วยเหลือผู้ประสบภัย/นักเรียนประสบภัย 
        6.2.7 งำนรับนักศึกษำฝึกงำน 
        6.2.8 งำนควบคุมกำรถ่ำยเอกสำร พร้อมตรวจสอบเพ่ือเบิกจ่ำย และจัดท ำ/ออกคูปองถ่ำย

เอกสำรและอัดส ำเนำเอกสำร 
        6.2.9 งำนดูแลให้บริกำรน้ ำดื่มแก่กลุ่มต่ำงๆ 
        6.2.10 งำนแจ้งเวียนหนังสือจำกกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อให้ข้ำรำชกำรในกลุ่มทรำบ 

6.3 งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
        6.3.1 งำนเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร สพป.ตรัง เขต 1 

                  6.3.2 งำนสวัสดิกำรกำรเงินเพ่ือข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สพป.ตรัง เขต 1 (สกส.) 
        6.3.3 งำนสวัสดิกำรเงินกู้ธนำคำร 
        6.3.4 งำน พ.ส.ธ.         
        6.3.5 งำนโครงกำรพัฒนำครู 
        6.3.6 เก็บรักษำเงินโครงกำรฟันปลอม จ ำนวน 9,774 บำท 
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   6.4 งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                   - ช่วยปฏิบัติงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  “กำรพัฒนำองค์กำร” 

    6.5 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำววรำภรณ์ เจนวิชชุเมธ กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    6.6 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
 
          1. นำยประเสริฐ แคนยุกต์ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส 4 มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน   
ดังนี้ 
 1.1 ส่งหนังสือรำชกำร ให้กับหน่วยงำนรำชกำร/เอกชน  
 1.2 ปฏิบัติงำนธุรกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำร 
 1.3 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

2. นำยโรม  จันทร์ย่อง  ต ำแหน่ง ครูช่วยสอน ระดับ 3  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้  
 2.1 ชว่ยปฏิบัติงำนธุรกำรประจ ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 2.2 ขับรถยนต์ของ สพป.ตรัง เขต 1 
 2.3 บันทึกขออนุมัติกำรซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำ รถยนต์รำชกำร 
 2.4 ดูแลบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำดรถยนต์ ตรวจสอบควำมพร้อมของรถในเรื่องระบบ 
เชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น  และอ่ืน ๆ ให้พร้อมในกำรใช้งำน 
 2.5 ตรวจสภำพรถให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน หำกพบว่ำจะต้องซ่อมก็ให้ด ำเนินกำรซ่อม 
ได้ทันที หำกด ำเนินกำรไม่ได้  ให้รำยงำนผู้รับผิดชอบโดยรีบด่วน  เพื่อขออนุมัติซ่อมต่อไป 
 2.6 จัดท ำบันทึกเก่ียวกับกำรใช้รถท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และมอบให้ผู้รับผิดชอบ 
วิเครำะห์ภำรกิจกำรใช้รถยนต์ ของ สพป.ตรัง เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง  
                2.7 เก็บรักษำยำนพำหนะในสถำนที่ปลอดภัย 
 2.8 งำนส่งหนังสือทำงไปรษณีย์ และส่งหนังสือถึงหน่วยงำนอื่นๆ 
 2.9 ปฏิบัติงำนแทนนำยเอกพงศ์  กำญจนศุภำงค์ และนำยภำษิต  ศรีวุ่น กรณีไม่อยู่หรือ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 2.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3. นำยเฉลิมพล ชยุตพงศ์พันธ์ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ระดับ ส 4  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 
 3.1 ส่งหนังสือรำชกำร ให้กับหน่วยงำนรำชกำร/เอกชน  
 3.2 ช่วยปฏิบัติงำนธุรกำรประจ ำกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.3 ขับรถยนต์ของ สพป.ตรัง เขต 1 
 3.4 บันทึกขออนุมัติกำรซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำ รถยนต์รำชกำร 
 3.5 ดูแลบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำดรถยนต์ ตรวจสอบควำมพร้อมของรถในเรื่องระบบ 
เชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น  และอ่ืน ๆ ให้พร้อมในกำรใช้งำน 
 3.6 ตรวจสภำพรถให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน หำกพบว่ำจะต้องซ่อมก็ให้ด ำเนินกำรซ่อม 
ได้ทันที หำกด ำเนินกำรไม่ได้  ให้รำยงำนผู้รับผิดชอบโดยรีบด่วน  เพื่อขออนุมัติซ่อมต่อไป 
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 3.7 จัดท ำบันทึกเก่ียวกับกำรใช้รถท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และมอบให้ผู้รับผิดชอบ 
วิเครำะห์ภำรกิจกำรใช้รถยนต์ ของ สพป.ตรัง เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง  
 3.8 เก็บรักษำยำนพำหนะในสถำนที่ปลอดภัย 
 3.9 ปฏิบัติงำนแทนำยเอกพงศ์  กำญจนศภุำงค์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 3.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4. นำยเอกพงศ์   กำญจนศุภำงค์  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำนดังนี้ 

     4.1 ขับรถหมำยเลขทะเบียน นข 2247 รับ-ส่งนักเรียนโครงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 4.2 ขับรถยนต์ของ สพป.ตรัง เขต 1 
 4.3 ดูแลบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำดรถยนต์ ตรวจสอบควำมพร้อมของรถในเรื่องระบบ 
เชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น  และอ่ืน ๆ ให้พร้อมในกำรใช้งำน 
 4.4 ตรวจสภำพรถให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน หำกพบว่ำจะต้องซ่อมก็ให้ด ำเนินกำรซ่อมได้
ทันที หำกด ำเนินกำรไม่ได้  ให้รำยงำนผู้รับผิดชอบโดยรีบด่วน  เพื่อขออนุมัติซ่อมต่อไป 
 4.5 จัดท ำบันทึกเก่ียวกับกำรใช้รถท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และมอบให้ผู้รับผิดชอบ 
วิเครำะห์ภำรกิจกำรใช้รถยนต์ ของ สพป.ตรัง เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง  
 4.6 เก็บรักษำยำนพำหนะในสถำนที่ปลอดภัย 
 4.7 ปฏิบัติงำนแทนนำยโรม จันทร์ย่อง และนำยภำษิต   ศรีวุ่น   กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ 
 4.8 ชว่ยปฏิบัติงำนธุรกำรประจ ำกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5. นำยภำษิต ศรีวุ่น ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งพนักงำนขับรถ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้   
 5.1 ส่งหนังสือรำชกำร ให้กับหน่วยงำนรำชกำร/เอกชน  
 5.2 ชว่ยปฏิบัติงำนธุรกำรประจ ำกลุ่มอ ำนวยกำร 
 5.3 ขับรถยนต์ของ สพป.ตรัง เขต 1 
 5.4 บันทึกขออนุมัติกำรซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำ รถยนต์รำชกำร 
 5.5 ดูแลบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำดรถยนต์ ตรวจสอบควำมพร้อมของรถในเรื่องระบบ 
เชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น  และอ่ืน ๆ ให้พร้อมในกำรใช้งำน 
 5.6 ตรวจสภำพรถให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน หำกพบว่ำจะต้องซ่อมก็ให้ด ำเนินกำรซ่อม 
ได้ทันที หำกด ำเนินกำรไม่ได้  ให้รำยงำนผู้รับผิดชอบโดยรีบด่วน  เพื่อขออนุมัติซ่อมต่อไป 
 5.7 จัดท ำบันทึกเก่ียวกับกำรใช้รถท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และมอบให้ผู้รับผิดชอบ 
วิเครำะห์ภำรกิจกำรใช้รถยนต์ ของ สพป.ตรัง เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง  
 5.8 เก็บรักษำยำนพำหนะในสถำนที่ปลอดภัย 
 5.9 ปฏิบัติงำนแทนนำยเฉลิมพล   ชยุตพงศ์พันธ์ และนำยเอกพงศ์  กำญจนสุภำงค์ กรณีไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 5.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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6. นำยวิมล  ตรำชู  ต ำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 3   มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
 6.1 รับผิดชอบด้ำนงำนปูนของ สพป.ตรัง เขต 1 
 6.2 รับผิดชอบกำรเปิด-ปิด ประตูหน้ำต่ำงอำคำรส ำนักงำน 
      6.3 ระเบียงทำงเดินหน้ำห้องประชุมสมำคมมูลนิธิ,ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี และหน้ำห้อง 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 6.4 งำนดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ  เครื่องมือเครื่องใช้  กำรซ่อมเปลี่ยนในงำน 
ที่สำมำรถปฏิบัติได้ 
 6.5 งำนท ำควำมสะอำด ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ำง ๆ ของอำคำร สพป.ตรัง เขต 1 
และสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์รอบอำคำร ดังนี้ 
      -ห้องหน่วยตรวจสอบภำยใน 
  -ห้องกลุ่มนโยบำยและแผน และห้อง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 
  -ห้องกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และห้อง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 
  -บันไดทำงขึ้นด้ำนหน้ำมุข 
  -ระเบียงทำงเดินหน้ำห้องส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำถึงห้องนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
  -ห้องน้ ำชำย ปีกซ้ำย ชั้นบน 
   -ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
  -ห้องประชุมสมำคม-มูลนิธิ 
  -ไม้ดอก/ไม้ประดับ และพ้ืนที่ด้ำนหน้ำ (นอกรั้ว) 
  -จัดระเบียบห้องเก็บของ 
 6.6 งำนอัดส ำเนำหนังสือ 
 6.7 ปฏิบัติงำนแทนนำยบุญมำ   ฉิมพลี  ,นำยธีระ  ศรีเพชร  และ นำงสำวนุชศรำ  พิชญำพล
กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 6.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. นำยบุญมำ  ฉิมพลี  ต ำแหน่ง ช่ำงปูน ระดับ ช 3  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
 7.1 รับผิดชอบด้ำนงำนปูนของ สพป.ตรัง เขต 1 
 7.2 รับผิดชอบกำรเปิด-ปิด ประตูหน้ำต่ำงอำคำรส ำนักงำน 
 7.3 งำนดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ   เครื่องมือเครื่องใช้   กำรซ่อมเปลี่ยนในงำน 
ที่สำมำรถปฏิบัติได้ 
 7.4 งำนท ำควำมสะอำด ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ำง ๆ ของอำคำร สพป.ตรัง เขต 1 
และสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์รอบอำคำร ดังนี้ 
  -ห้องกลุ่มอ ำนวยกำร และห้อง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 
  -ห้องกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และห้อง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม 
  -ห้องกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ทั้ง 2 ห้อง 
  -ระเบียงทำงเดินหน้ำห้องนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ถึง ห้องกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ 
  -ห้องน้ ำชำย  ปีกซ้ำย ชั้นล่ำง 
  -บันไดทำงขึ้นปีกซ้ำย 
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  -บันไดทำงขึ้นชั้นสองปีกซ้ำย 
  -ไม้ดอก/ไม้ประดับ และพ้ืนที่ด้ำนหน้ำทั้งหมด 
  -ไม้ดอก/ไม้ประดับ และพ้ืนที่ด้ำนข้ำง (ซ้ำย) ทั้งหมด 
  -ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
  -เรือนเพำะช ำต้นไม้,ท ำปุ๋ยหมัก 
  -จัดระเบียบห้องเก็บของ 
 7.5 ปฏิบัติงำนแทนนำยวิมล  ตรำชู ,นำยธีระ  ศรีเพชร  และนำงสำวนุชศรำ  พิชญำพล  กรณีไม่
อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 7.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 1.นำงสำวนุชศรำ  พิชญำพล  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ต ำแหน่งพนักงำนท ำควำมสะอำด มีหน้ำที่
รับผิดชอบท ำควำมสะอำด ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ำง ๆ ของอำคำร สพป.ตรัง เขต 1 และ 
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์รอบอำคำร ดังนี้ 
   1.1.ห้อง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ห้อง รองจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ 
   1.2 ห้องน้ ำ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
   1.2 ห้องรับรองมิตรสัมพันธ์ 
   1.3 ห้องกลุ่มบริหำรงำนบุคคล,ห้องรองผอ.สพป.และห้อง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     1.4 ห้องน้ ำหญิง ปีกซ้ำย ชั้นล่ำง 
   1.5 บันไดทำงข้ึนชั้นสองปีกซ้ำย 
   1.6 ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
   1.7 บริกำรเครื่องดื่ม/อำหำรว่ำงเมื่อมีกำรประชุมของ สพป.ตรัง 1 
   1.8 เก็บรวบรวมและล้ำงอุปกรณ์ต่ำงๆ เมื่อเสร็จกำรประชุม 
   1.9 จัดระเบียบห้องเก็บของ 
   1.10 ปฏิบัติงำนแทนนำยบุญมำ  ฉิมพลี,นำยวิมล  ตรำช ูและนำยธีระ  ศรีเพชร กรณีไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
            1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

        2. นำยธีระ  ศรีเพชร   ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง  มีหน้ำที่รับผิดชอบท ำควำมสะอำด 
ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยต่ำง ๆ ของอำคำร สพป.ตรัง เขต 1 และสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์รอบอำคำร 
ดังนี้ 
    1.1 รับผิดชอบกำรเปิด-ปิด ประตูหน้ำต่ำงอำคำรส ำนักงำน 
             1.2 งำนดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เครื่องมือเครื่องใช้ กำรซ่อมเปลี่ยนในงำน 
ที่สำมำรถปฏิบัติได้ 
             1.3 ห้องน้ ำชำย –หญิง นอกอำคำร (ด้ำนหลังส ำนักงำน) 
    1.4 ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
    1.5 ห้องประชุมสมำคม – มูลนิธิ 
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    1.6 ไม้ดอก/ไม้ประดับ และพ้ืนที่ด้ำนหน้ำทั้งหมด 
   1.7 ไม้ดอก/ไม้ประดับ และพ้ืนที่ด้ำนข้ำง (ซ้ำย) ทั้งหมด 
   1.8 เรือนเพำะช ำต้นไม้  
   1.9 จัดระเบียบห้องเก็บของ 
   1.10 อัดส ำเนำหนังสือ 
          1.11 ปฏิบัติงำนแทน นำยบุญมำ  ฉิมพลี , นำยวิมล  ตรำชู และนำงสำวนุชศรำ  พิชญำพล กรณีไม่
อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


