
คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้
ที่ 183 /๒๕๕๖

เรื่อง การมอบหมายงานใหบุคลากรปฎบิัตงิานในหนาที่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
-----------------------------------------

ดวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้ ไดมบีุคลากรยายเขามาเพิ่ม และ
มกีารปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม   จึงขอยกเลกิคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอลี้ ที่ 160/๒๕๕๖ เรื่องคําสั่งแตงตัง้การมอบหมายงานใหบุคลากรปฎบิัตงิานในหนาที่ ประจําป
งบประมาณ 2557 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 นัน้

เพื่อใหการดําเนินกจิกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้ เปนไปตาม
วัตถุประสงค  และมปีระสทิธภิาพ อาศัยอํานาจคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ที่ 489/2551
เรื่องมอบอํานาจให ผูอํานวยการศูนยศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ / เขต  ปฏบิัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ 1 การปกครองบังคับบัญชา พนักงานราชการ ลูกจางที่ปฏบิัตงิาน
ในสถานศึกษาตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบยีบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และการมอบหมายการปฏบิัติงาน
ราชการของขาราชการและบุคลากรของสถานศึกษา จึงขอแตงตัง้บุคลากรรับผิดชอบงานในหนาที่ ดังตอไปนี้

๑. นางจันทนี   อนินันชัย ตําแหนง ครู ทําหนาท่ีหัวหนากลุมงานอํานวยการ
รับผดิชอบงาน

๑.๑ งานธุรการและงานสารบรรณ
- นางสาวนภิาพร รักศักดิ์ตระกูล

๑.๒ งานการเงินและบัญชี
- นายสุภาพ    แสนเมอืง

1.3 งานบัญชเีงินรายไดสถานศึกษา
- นายสุภาพ   แสนเมอืง

๑.4 งานการเงิน /บัญช ีเงินงบประมาณ
- นางจันทน ี  อนินันชัย
- นางสาวนภิาพร รักศักดิ์ตระกูล

๑.5 งานพัสดุ  ครุภัณฑ
- นางสาวจันทรศิร ิ  ปญญาวงค
- นางสาวปทมาภรณ  อนิทรัตน
- นางสาวเจนจิรา ใจทนนท
- นางสาวกรวกิา   แกววงศ



๑.6 งานบุคลากร
- นางจันทนี อนินันชัย
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค

๑.7 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
- นายสุภาพ แสนเมอืง
- นายสรันจ วงศศรใีส

๑.8 งานแผนงาน  และโครงการ
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว

๑.9 งานประชาสัมพันธ
- นางสาวฐติมิา พนัสโยธานนท
- นายยุทธนา จําปาคํา

๑.10 งานสวัสดกิาร
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค

๑.๑1 งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน
- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว

๑.๑2 งานนิเทศภายใน  ตดิตามและประเมนิผล
- นางจันทนี อนินันชัย
- นายปรญิญา ปยชนานันทน
- นายสุภาพ แสนเมอืง

๑.๑3 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
- นางจันทนี อนินันชัย

๑.๑4 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- นางจันทน ี  อนินันชัย
- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค

๒. นายปรญิญา   ปยชนานันทน ตําแหนง  ครู ทําหนาท่ีหัวหนากลุมงานจัดและสงเสรมิ
การศึกษานอกระบบ รับผดิชอบงาน

๒.๑ งานสงเสรมิการรูหนังสอื
- นายสุภาพ แสนเมอืง

๒.๒ งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
- นายปรญิญา ปยชนานันทน

2.3 งานการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.)
- นายปรญิญา ปยชนานันทน
- นายยุทธนา จําปาคํา



๒.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- นางสาวสุภาพ   เสารภิระ

๒.5 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชวีติ
- นายปรญิญา ปยชนานันทน

๒.6 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- นางจันทนี อนินันชัย
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน

๒.7 งานการจัดกระบวนการเรยีนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค

๒.8 งานพัฒนาหลักสูตร  สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยทีางการศึกษา
- นางจันทนี อนินันชัย
- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน
- นางสาวจันทรทพิย   เถกงิเดชไพร

๒.9 งานวัดผลประเมนิผล
- นายปรญิญา ปยชนานันทน
- นางสาวกรวกิา        แกววงค

2.10 งานทะเบยีน
- นายปรญิญา ปยชนานันทน หัวหนางานทะเบยีนและนายทะเบยีน
- นางสาวธัญญธร     ทาทะวงค
- นายยุทธนา จําปาคํา
- นายอดศัิกดิ์ วนิาภา
- นางสาวพนดิา ตาพนัส
- นางสาวกรวกิา แกววงศ

๒.๑1 งานศูนยบรกิารใหคําปรกึษาและการแนะแนว
- นางจันทนี อนินันชัย
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน

๒.๑2 งานกิจการนักศึกษา
- นางจันทนี อนินันชัย
- นางสาวธัญญธร      ทาทะวงค
- นางสาวปองกมล พงคกลาง



๓. นายสุภาพ    แสนเมือง ตําแหนง ครูอาสาสมัคร ทําหนาท่ีหัวหนากลุมงานจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย และงานภาคีเครอืขาย รับผดิชอบงาน

3.1 งานการศึกษาตามอัธยาศัย
- นางสาวฐติมิา พนัสโยธานนท

3.2 งานจัดพัฒนาแหลงเรยีนรูและภูมปิญญาทองถ่ิน
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค

3.3 งานจัดและพัฒนา  กศน.ตําบล
- นางจันทนี อนินันชัย
- ครู กศน.ตําบล  ทุกตําบล

3.4 งานหองสมุดประชาชน
- นางสาวฐติมิา พนัสโยธานนท

3.5 งานการศึกษาเคลื่อนท่ี
- นายสุภาพ แสนเมอืง
- นางสาวฐติมิา พนัสโยธานนท

3.6 งานสงเสรมิสนับสนุนภาคีเครอืขาย
- นายสุภาพ แสนเมอืง
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวปองกมล พงคกลาง

3.7 งานกิจการพเิศษ
- นายสุภาพ แสนเมอืง
- นางสาวปองกมล พงคกลาง

๓.8 งานโครงการในเขตพื้นท่ีโครงการหลวง
- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว
- นางสาวจันทรทพิย   เถกงิเดชไพร
- นางสาวณัตฐกมล    ยะปาน

๓.9 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ/โรคเอดส
- นางสาวจันทรศิร ิ  ปญญาวงค
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน

๓.10 งานสงเสรมิกจิกรรมประชาธปิไตย
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน
- นางสาวจันทรศิร ิ  ปญญาวงค

๓.11 งานกิจการลูกเสอืและยุวกาชาด
- นายสุภาพ แสนเมอืง
- นายสุทธพิงษ มูลกันทา



๔. งาน  กศน.ตําบล
๔.๑ กศน.ตําบลนาทราย

- นางสาวมะลวิรรณ ศรแีกว หัวหนา  กศน.ตําบลนาทราย
- นางสาวจันทรทพิย    เถกงิเดชไพร   ครูประจําศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาทราย
- นางสาวณัตฐกมล     ยะปาน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาทราย

๔.๒ กศน.ตําบลปาไผ
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค หัวหนา  กศน.ตําบลปาไผ

๔.๓ กศน.ตําบลแมตนื
- นางสาวสุภาพ เสารภิระ หัวหนา  กศน.ตําบลแมตนื

๔.๔ กศน.ตําบลศรวีิชัย
- นายณัฐพงษ นองศิลา หัวหนา กศน.ตําบลศรวีชัิย

๔.๕ กศน.ตําบลกอ
- นางสาวปทมาภรณ   อนิทรัตน หัวหนา  กศน.ตําบลกอ

๔.๖ กศน.ตําบลดงดํา
- นายจอมแกน พศิวงค หัวหนา  กศน.ตําบลดงดํา

๔.๗ กศน.ตําบลแมลาน
- นายสุทธพิงษ มูลกันทา หัวหนา  กศน.ตําบลแมลาน

๔.๘ กศน.ตําบลลี้
- นางสาวปองกมล พงคกลาง ครู  ศรช.ตําบลลี้

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ  มีความวิริยะอุตสาหะ  ตระหนักรูใน
บทบาทหนาที่ของตน  ปฏิบัติงานใหเกิดความเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  มุงเนน
ผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก  มกิอใหเกดิความเสยีหายแกทางราชการ

ทัง้นี้ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ วันที่ 19 เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายฉกาจ    สุวรรณา)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้


