คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้
ที่ 183 /๒๕๕๖
เรื่อง การมอบหมายงานใหบุคลากรปฎิบัติงานในหนาที่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7
----------------------------------------ดวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้ ไดมบี ุคลากรยายเขามาเพิ่ม และ
มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม
จึงขอยกเลิกคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอลี้ ที่ 160/๒๕๕๖ เรื่องคําสั่งแตงตั้งการมอบหมายงานใหบุคลากรปฎิบัติงานในหนาที่
ประจําป
งบประมาณ 2557 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 นั้น
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้
เปนไปตาม
วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 489/2551
เรื่องมอบอํานาจให ผูอํานวยการศูนยศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ / เขต ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 1 การปกครองบังคับบัญชา พนักงานราชการ ลูกจางที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และการมอบหมายการปฏิบัติงาน
ราชการของขาราชการและบุคลากรของสถานศึกษา จึงขอแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานในหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. นางจันทนี อินนันชัย ตําแหนง ครู ทําหนาที่หัวหนากลุมงานอํานวยการ
รับผิดชอบงาน
๑.๑ งานธุรการและงานสารบรรณ
- นางสาวนิภาพร
รักศักดิ์ตระกูล
๑.๒ งานการเงินและบัญชี
- นายสุภาพ แสนเมือง
1.3 งานบัญชีเงินรายไดสถานศึกษา
- นายสุภาพ แสนเมือง
๑.4 งานการเงิน /บัญชี เงินงบประมาณ
- นางจันทนี อินนันชัย
- นางสาวนิภาพร
รักศักดิ์ตระกูล
๑.5 งานพัสดุ ครุภัณฑ
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
- นางสาวเจนจิรา
ใจทนนท
- นางสาวกรวิกา แกววงศ

๑.6 งานบุคลากร
- นางจันทนี
อินนันชัย
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
๑.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- นายสุภาพ
แสนเมือง
- นายสรันจ
วงศศรีใส
๑.8 งานแผนงาน และโครงการ
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว
๑.9 งานประชาสัมพันธ
- นางสาวฐิติมา
พนัสโยธานนท
- นายยุทธนา
จําปาคํา
๑.10 งานสวัสดิการ
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
๑.๑1 งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน
- นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว
๑.๑2 งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล
- นางจันทนี
อินนันชัย
- นายปริญญา
ปยชนานันทน
- นายสุภาพ
แสนเมือง
๑.๑3 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
- นางจันทนี
อินนันชัย
๑.๑4 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- นางจันทนี อินนันชัย
- นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
๒. นายปริญญา ปยชนานันทน ตําแหนง ครู ทําหนาที่หัวหนากลุมงานจัดและสงเสริม
การศึกษานอกระบบ รับผิดชอบงาน
๒.๑ งานสงเสริมการรูหนังสือ
- นายสุภาพ แสนเมือง
๒.๒ งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
- นายปริญญา ปยชนานันทน
2.3 งานการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- นายปริญญา ปยชนานันทน
- นายยุทธนา
จําปาคํา

๒.4 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
- นางสาวสุภาพ เสารภิระ
๒.5 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- นายปริญญา ปยชนานันทน
๒.6 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- นางจันทนี
อินนันชัย
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
๒.7 งานการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
- นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
๒.8 งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- นางจันทนี
อินนันชัย
- นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
- นางสาวจันทรทิพย เถกิงเดชไพร
๒.9 งานวัดผลประเมินผล
- นายปริญญา
ปยชนานันทน
- นางสาวกรวิกา
แกววงค
2.10 งานทะเบียน
- นายปริญญา
ปยชนานันทน
หัวหนางานทะเบียนและนายทะเบียน
- นางสาวธัญญธร ทาทะวงค
- นายยุทธนา
จําปาคํา
- นายอดิศักดิ์
วินาภา
- นางสาวพนิดา
ตาพนัส
- นางสาวกรวิกา
แกววงศ
๒.๑1 งานศูนยบริการใหคําปรึกษาและการแนะแนว
- นางจันทนี
อินนันชัย
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
๒.๑2 งานกิจการนักศึกษา
- นางจันทนี
อินนันชัย
- นางสาวธัญญธร ทาทะวงค
- นางสาวปองกมล พงคกลาง

๓. นายสุภาพ แสนเมือง ตําแหนง ครูอาสาสมัคร ทําหนาที่หัวหนากลุมงานจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย และงานภาคีเครือขาย รับผิดชอบงาน
3.1 งานการศึกษาตามอัธยาศัย
- นางสาวฐิติมา
พนัสโยธานนท
3.2 งานจัดพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
3.3 งานจัดและพัฒนา กศน.ตําบล
- นางจันทนี
อินนันชัย
- ครู กศน.ตําบล ทุกตําบล
3.4 งานหองสมุดประชาชน
- นางสาวฐิติมา
พนัสโยธานนท
3.5 งานการศึกษาเคลื่อนที่
- นายสุภาพ
แสนเมือง
- นางสาวฐิติมา
พนัสโยธานนท
3.6 งานสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขาย
- นายสุภาพ
แสนเมือง
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวปองกมล พงคกลาง
3.7 งานกิจการพิเศษ
- นายสุภาพ แสนเมือง
- นางสาวปองกมล พงคกลาง
๓.8 งานโครงการในเขตพื้นที่โครงการหลวง
- นางสาวมะลิวรรณ ศรีแกว
- นางสาวจันทรทิพย เถกิงเดชไพร
- นางสาวณัตฐกมล ยะปาน
๓.9 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/โรคเอดส
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
๓.10 งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
- นางสาวปทมาภรณ อินทรัตน
- นางสาวจันทรศิริ ปญญาวงค
๓.11 งานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด
- นายสุภาพ
แสนเมือง
- นายสุทธิพงษ
มูลกันทา

๔. งาน กศน.ตําบล
๔.๑ กศน.ตําบลนาทราย
- นางสาวมะลิวรรณ
- นางสาวจันทรทิพย
- นางสาวณัตฐกมล
๔.๒ กศน.ตําบลปาไผ
- นางสาวจันทรศิริ
๔.๓ กศน.ตําบลแมตืน
- นางสาวสุภาพ
๔.๔ กศน.ตําบลศรีวิชัย
- นายณัฐพงษ
๔.๕ กศน.ตําบลกอ
- นางสาวปทมาภรณ
๔.๖ กศน.ตําบลดงดํา
- นายจอมแกน
๔.๗ กศน.ตําบลแมลาน
- นายสุทธิพงษ
๔.๘ กศน.ตําบลลี้
- นางสาวปองกมล

ศรีแกว
หัวหนา กศน.ตําบลนาทราย
เถกิงเดชไพร ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาทราย
ยะปาน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาทราย
ปญญาวงค

หัวหนา กศน.ตําบลปาไผ

เสารภิระ

หัวหนา กศน.ตําบลแมตืน

นองศิลา

หัวหนา กศน.ตําบลศรีวิชัย

อินทรัตน

หัวหนา กศน.ตําบลกอ

พิศวงค

หัวหนา กศน.ตําบลดงดํา

มูลกันทา

หัวหนา กศน.ตําบลแมลาน

พงคกลาง

ครู ศรช.ตําบลลี้

ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ ตระหนักรูใน
บทบาทหนา ที่ข องตน ปฏิ บั ติ งานให เ กิ ดความเรีย บร อย ถู ก ตอ งตามระเบีย บของทางราชการ มุ งเน น
ผลประโยชนของทางราชการเปนหลัก มิกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายฉกาจ สุวรรณา)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้

