
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โดย 

นายกิตติชัย   เมียงอารมณ์  
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  



กลุ่มงานบริหารทั่วไป            มีภารกิจดังนี้ 

๑.งานสารบรรณและธุรการทั่วไป 
๒.งานการเงินและบัญชี 
๓.งานพัสดุและก่อสร้าง 
๔.งานยานพาหนะและซ่อมบ ารุง 
๕.งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๖.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 



กลุ่มงานบริหารทั่วไป    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้า
กลุ่มงาน ดังนี ้

๑.นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

๒.นายสถาพร  ม่วงสี  นายช่างเทคนิคช านาญงาน      

๓.นางสลิลยา  จตุรงค์ศิริ  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

๔.นายธงชัย  แสงเพชร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

  

ตามค าสั่ง สสจ.ฉช.ที่  ๖๙/๒๕๖๐  ลว  ๑ มิ.ย.๒๕๖๐ 



๑.งานสารบรรณ            มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑.นางทัศนีย์  เดชพิทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                                   

       ๒. นายธงชัย  แสงเพชร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

       ๓.นางสาววลัยพรรณ  จิตราวัฒน์  นักประชาสัมพันธ ์

  ๔.นางสายสุณีย์  เจียมวงศากุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

 ๕.นายทองหล่อ  พูลเจริญ  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 



งานสารบรรณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้  

 ๑.รับ –ส่งหนังสือราชการ   

              ๒.การตรวจสอบหนังสือราชการ 

 ๓.การเก็บรักษา   ค้นหา และการท าลายเอกสาร 

 ๔.การน าเสนอแฟ้มผู้บริหาร 

 ๕.การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ๖.จัดเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ 



งานสารบรรณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้ (ต่อ)  

    ๗.เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆ 

    ๘.การพิจารณาผู้เข้าพักอาศัยที่พักของทางราชการ 

    ๙.การรับสมัครวารสารกระทรวงสาธารณสุข  หมออนามัย                   

        ราชกิจจานุเบกษา 

    ๑๐.การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

    ๑๑.หนังสือรับรองของข้าราชการ/ลูกจ้าง  รับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล 

    ๑๒.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย/สถานที่ราชการ 



๒.งานการเงินและบัญชี  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
 ๑.นางสาวนุชนารถ  อรณพ  ณอยุธยา  นักวิชาการเงินและบัญชี   
     ช านาญการ 
 ๒.นางนิษาชล  สุคนธชาติ   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 ๓.นางนัยนา  เข็มท า   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 ๔.นางลินดา  สมสีแสง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 ๕.นางสาวเพ็ญจันทร์  นงจิตร   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๖.นางอังคณา  ผ่องโสภา   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๗.นางสาววรรณวิสา  ค ารอด    นักวิชาการเงินและบัญชี 



งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้  

๑.การรับ – เบิกจ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 
๒.ตรวจสอบหลักฐาน- เบิกจ่ายงบประมาณ  /เงินนอกงบประมาณ 
๓.จัดท าทะเบียนคุม-การรับ – เบิกจ่ายงบประมาณ  / เงินนอกงบประมาณ 
๔. ตรวจสอบหลักฐาน- เบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ 
๕.จัดท าบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง 
๖.การจัดท ารายงาน/ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/นอกในระบบ  GFMIS 
๗.จัดท างบเทียบยอดทกุบญัชีธนาคาร 
๘.ตรวจสอบ  เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินประจ าต าแหน่ง ฯ ของข้าราชการ/ลูกจ้าง 
๙.จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย และตัดโอนอัตราเงินเดือน 



งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้(ต่อ)  
๑๐.เบิกจ่ายบ าเหน็จ / บ านาญข้าราชการบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างฯ 
๑๑.เงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ บ านาญข้าราชการบ านาญ 
๑๒.หักภาษ ี ณ ท่ีจ่ายส่งสรรพกร /ออกหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย
๑๓.การเบิกแทน/จัดท ารายงานของกรมต่างๆ   
๑๔.เบิก-จา่ยลูกหนีเ้งินยืมเงินงบประมาณ/นอก/เงินทดรองราชการ 
๑๕.งานฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข    
๑๖.จัดท าขอจ่ายงบประมาณ  /เงินนอกงบประมาณในระบบ  GFMIS 
๑๗.น าเงินส่งรายได้แผ่นดิน  เงินนอกงบประมาณ  เงินเบิกเกินส่งคืน 
๑๘.งานตรวจสอบภายใน/งานควบคุมภายใน 
๑๙.เงินสวัสดิการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



๓.งานพัสดุและก่อสร้าง       มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑.นางสลิลยา  จาตุรงค์ศิริ    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 ๒. นางพรนภา  งามวงศ์น้อย    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 ๓. นางสาวปวีณา  งามพิพัฒน์    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 ๔.นายภาณุวัฒน์  กันทหงษ์    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 ๕.นางประภาภรณ์  ภักดีวงศ์  นักวิชาการพัสดุ  
 ๖.นางสาวอรสา  บุญสร้าง   นักวิชาการพัสดุ 
 ๗.นางสุวรรณา  ขัณฑวิบูรณ์   เจ้าพนักงานพัสดุ 
 ๘.นายเอกลักษณ์  มะสี   นายช่างโยธา 
 ๙.นายอินทร์  รุ่งศรี  พนักงานทั่วไป 
 



งานพัสดุและก่อสร้าง    มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้  

๑.ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามระเบียบพัสดุ 
๒.การควบคุมพัสดุ  การเก็บรักษา   การเบิกจ่ายพัสดุ 
๓.การด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 
๔.รายงานผลการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงผ่านทางอินเตอร์เน็ตกับกระทรวง
พลังงาน 
๕.การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ /การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
๖.การเบิก – จ่าย  ใบเสร็จรับเงิน 
๗.การออกแบบ   เขียนแบบ  และลอกแบบ  ด้านช่างโยธา 
๘.การให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา  ควบคุมงานก่อสร้าง
ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



งานพัสดุและก่อสร้าง     มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้(ต่อ)  

๙.ดูแลโครงสร้างอาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภค และความปลอดภัย 
๑๐.งานปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและสถานที่ 
๑๑.การก าหนดราคากลางตามมติ  ครม./ประมาณการจ้างเหมา ซ่อมแซม 
๑๒.การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ/การรื้อถอน 
๑๓.งานกิจกรรม  ๕  ส. 



๔.งานยานพาหนะและซ่อมบ ารุง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑.นายสถาพร  ม่วงสี   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
 ๒.นายสุธี  มะโนอิ่ม    พนักงานขับรถยนต์ 
 ๓.นายสุวรรณ์  สดภิบาล   พนักงานขับรถยนต์ 
 ๔.นายวสันต์  เณรเทียน   พนักงานขับรถยนต์ 
 ๕.นายสุทธิสาร  อุ่นแก้ว    พนักงานขับรถยนต์  
 ๖.นายชัยนรินทร์  วรรณสมบูรณ์    พนักงานขับรถยนต์ 
 ๗.นายชาคริส  พรหมด ารง    พนักงานขับรถยนต์ 
 ๘.นายมนต์รัก  เอี่ยมสร้อย    พนักงานขับรถยนต์ 



งานยานพาหนะและซ่อมบ ารุง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  โดยสังเขป  ดังนี้ 

๑.การใช้รถยนต์ราชการ  การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์  
๒.การต่อทะเบียนรถยนต์  การจัดท าประกันภัยภาคบังคับ 
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์และลูกจ้าง 
๔. บริหารจัดการห้องประชุม 
๕.ควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ของส านักงาน 
๖.จัดหา  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  เกี่ยวกับเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
๗.สนับสนุนการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย  เพื่อใช้ในการน าเสนอ 
๘.ตรวจสอบและแก้ปัญหา  ระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร 
๙.ก ากับ  ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที ่



ขอบคุณครับ 
 


