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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ที่ 86/2565 

เรื่อง   กำรมอบหมำยหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

........................................................ 
 อนุสนธิค ำสั ่งส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ที ่ 309/2564 ได้ก ำหนด
มอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง 
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน เนื่องจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น
พื้นฐำน และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง ได้มีค ำสั ่งแต่งตั้ง โยกย้ำย ข้ำรำชกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34(1) มำตรำ 37 มำตรำ 45(5) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
แบ่งส ่วนรำชกำรภำยในส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2561 และค ำสั ่งส ำน ักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 291/2547 สั่ง ณ วันที่ 21 มกรำคม พ.ศ.2547 เรื่อง มอบอ ำนำจ
แต่งตั ้งผู ้ร ักษำรำชกำรแทนผู ้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ จึงยกเลิกค ำสั ่งส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ที่ 309/2564 และให้ใช้ค ำสั่งฉบับนี้แทน โดยมอบหมำยหน้ำที่ปฏิบัติ
รำชกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. นำยประสิทธิ์  อินวรรณำ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
ต ำแหน่งเลขที ่1 มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
              มีภำรกิจตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในกำรให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม และเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ควำม
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ส่งเสริมคุณภำพกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำม
นโยบำย แนวทำงและแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนค ำนึงถึงนโยบำยที่คณะรัฐมนตรี 
ก ำหนดหรืออนุมัติแนวทำงและมีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546   
มำตรำ 37 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      1.1 อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
             1.2 อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร และจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ร่วมกับสถำนศึกษำ 
             1.3 รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ และส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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                 1.4  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
                 1.5  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
จัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับตรวจสอบ 
                 1.6  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 1.7  ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                 1.8  ก ำกับ ควบคุม ดูแล กลุ่ม/กลุ่มงำน ให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร ดังนี้ 
                        1)  กลุ่มกฎหมำยและคดี 
          2) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
                   3) สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 
    1.9  ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             1.10  ประสำนกำรระดมทรัพย์ด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             1.11  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             1.12  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             1.13  ด ำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             1.14  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
             1.15  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
             1.16  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
                       ในกำรนี้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ไม่อยู่ และไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ด้วยกรณีใดก็ตำม มอบหมำยให้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ล ำปำง ล ำพูน รักษำรำชกำรแทน โดยเรียงล ำดับ ดังนี้ 

1. นำงนภำพร  แสงนิล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน   
2. นำยจิรัฐิพงศ์  สุมนะ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
3. นำงสำววิไลวรรณ  ยะสินธ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน   

และมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
ก. ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 1.  นำงนภำพร  แสงนิล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำล ำปำง ล ำพูน ต ำแหน่งเลขท่ี 3 

มีหน้ำที่ก ำกับ และควบคุมดูงำนดังนี้ 
                1.1 ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร ดังนี้ 
                       1) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

                       2) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
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                 1.2  ดูแล ก ำกับ กำรด ำเนินงำนของสหวิทยำเขตในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ดังนี้ 
                       1) สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 
                       2) สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ 
                 1.3 ก ำกับกลั่นกรอง ให้ควำมเห็น และตรวจสอบงำนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน ในกลุ่มที่รับผิดชอบ     
                 1.4 ควบคุมก ำกับ นิเทศกำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัดและบริหำรงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำม
ก ำหนดเวลำ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
                 1.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

2. นำยจิรัฐิพงศ์  สุมนะ รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
ต ำแหน่งเลขท่ี 2 มีหน้ำที่ก ำกับ และควบคุมงำน ดังนี้ 
                2.1 ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร ดังนี้ 
                       1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
                       2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
     3) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                 2.2  ดูแล ก ำกับ กำรด ำเนินงำนของสหวิทยำเขตในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ดังนี้ 
                       1) สหวิทยำเขตกัลยำ 
                       2) สหวิทยำเขตพญำวัง 
                 2.3 ก ำกับกลั่นกรอง ให้ควำมเห็น และตรวจสอบงำนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน ในกลุ่มที่รับผิดชอบ     
                 2.4 ควบคุมก ำกับ นิเทศกำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัดและบริหำรงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำม
ก ำหนดเวลำ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
                 2.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3.  นำงสำววิไลวรรณ  ยะสินธ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ต ำแหน่งเลขที่ 4  มีหน้ำที่ก ำกับ และควบคุมดูงำนดังนี้ 
                3.1 ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร ดังนี้ 
                       1) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
                       2) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                       3) กลุ่มส่งเสริมศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

                 3.2  ดูแล ก ำกับ กำรด ำเนินงำนของสหวิทยำเขตในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ดังนี้ 
                       1) สหวิทยำเขตจำมเทวี 
                       2) สหวิทยำเขตหริภุญชัย 

                       3) สหวิทยำเขตศรีวิชัย 
                 3.3 ก ำกับกลั่นกรอง ให้ควำมเห็น และตรวจสอบงำนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน ในกลุ่มที่รับผิดชอบ 
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                 3.4 ควบคุมก ำกับ นิเทศกำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัดและบริหำรงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำม
ก ำหนดเวลำ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
                 3.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

ข.  ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ดังนี้ 
                                      กลุ่มอ ำนวยกำร   มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
            1) งำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2) งำนช่วยอ ำนวยกำร 
  3) งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
  4) งำนยำนพำหนะ 
  5) งำนจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6) งำนประสำนงำน 

  7) งำนเลือกและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
  7) งำนประชำสัมพันธ์  
  8) งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

            9) งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใด  
โดยเฉพำะ 
           10) งำนที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
กลุ่มอ ำนวยกำร ประกอบด้วยบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 

1. นำงศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ 1 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำน ดังนี้ 
             1.1 ศึกษำวิเครำะห์ ควบคุม ก ำกับ ดูแล วำงแผน กำรมอบหมำยงำน กำรตรวจสอบให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ติดตำมประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในงำนด้ำนต่ำง ๆ ตรวจสอบ ตรวจทำน พิจำรณำและ
เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มอ ำนวยกำร ให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว ให้
เป็นไปตำมระเบียบทำงรำชกำร ก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน พิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำร 
             1.2 พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม น ำเสนอผู้บังคับบัญชำเพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือ
บ ำเหน็จควำมชอบ 
             1.3 งำนนโยบำยและแผนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ ำนวยกำร 
         1.4 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้ำที่ดูแล พัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหำ
อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ห้องท ำงำน ห้องประชุม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ และบริเวณ 
โดยรอบให้อยู่ในสภำพที่สวยงำม ปลอดภัย และพร้อมใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
              1.5 งำนจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
              1.6 งำนจัดท ำเอกสำรรับ - ส่ง งำนในหน้ำที่รำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
              1.7 งำนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  
              1.8 งำนกำรจัดงำนวันครู  
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          1.9 งำนประสำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
          1.10 งำนโครงกำรจิตอำสำ 

          1.11 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงนภัสวรรณ  ทำไชยวงศ์  กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
          1.12 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    2. นำงสำวนลินำ เลำสูง ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 2 ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
            2.1 งำนกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ในสถำนศึกษำ  
และในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
              2.2 งำนกำรประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด , กำรประชุมทีมบริหำร และ กำรประชุม 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
              2.3 งำนประสำนขอควำมร่วมมือกำรให้กำรช่วยเหลือครู นักเรียน บุคลำกรเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบ 
อุบัติเหตุ อุบัติภัยต่ำง ๆ 
              2.4 งำนประสำนควำมร่วมมือจ ำหน่ำยหนังสือ สิ่งของ กับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
              2.5 งำนประสำนควำมร่วมมือ กฐิน ผ้ำป่ำ บัตรกำรกุศล กับหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน  
              2.6 งำนบริหำรจัดกำรขยะ ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

   2.7 งำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใด 
โดยเฉพำะ 
              2.8 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงนภัสวรรณ  ทำไชยวงค์ และนำงศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ กรณีท่ีไมอ่ำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
              2.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 3. นำงนภัสวรรณ  ทำไชยวงค์  ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 4 
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำน ดังนี้ 
     3.1 งำนประชำสัมพันธ์ 
  1) งำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ภำยนอก ภำยใน 
  2) จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรของหน่วยงำนให้บุคคลภำยในและภำยนอก
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
     3.2 งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS) 
     3.3 งำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.4 งำนพฒันำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
     3.5 งำนประสำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.6 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ และ นำงสำวนลินำ  เลำสูง กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
     3.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

4. นำงนงครำญ หล้ำสมบูรณ์ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ 5 ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจงำน ดังนี้ 
              4.1 งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ , ธนำคำรกรุงไทย) และ
สวัสดิกำรดูแล ช่วยเหลือบุคลำกรภำยในส ำนักงำนฯ 
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              4.2 งำนขออนุมัติเบิกจ่ำย ควบคุม และรำยงำนกำรใช้สำธำรณูปโภคของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
              4.3 งำนประสำนงำนภำยใน และภำยนอกส ำนักงำน 
              4.4 งำนประสำนกำรเลือกตั้ง กำรคัดเลือก กำรสรรหำคณะกรรมกำร, คณะอนุกรรมกำรทุกประเภท  
งำนประสำนกำรเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชำติ และงำนกำรเลือกตั้งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
               4.5 งำนจัดท ำบัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำร ตรวจสอบกำรไปรำชกำร (ระบบ my office) ของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน  
               4.6 งำนส ำเนำเอกสำรแจ้งเพ่ือทรำบ ถือปฏิบัติ ให้กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนในสังกัด 

              4.7 ก ำกับ ดูแล ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนระบบสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ล ำปำง ล ำพูน 
              4.8 งำนซ่อมแซม บ ำรุงรักษำยำนพำหนะ ควบคุม และจัดตำรำงกำรใช้รถรำชกำรส่วนกลำงของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
              4.9 งำนสั่งจ่ำย ควบคุม และขอเบิกจ่ำยเงินค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง รถรำชกำรส่วนกลำงของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
             4.10 ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำงสำวนรำภรณ์  นันทสุวรรณ กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตำม 
             4.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

         5. นำงสำวอริญำ วงศ์ชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 3 ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้                
  5.1   งำนเลขำนุกำรหน้ำห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                
                      5.1.1   ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรดังนี้ 
                                 1) กำรเตรียมเอกสำรที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่นัดหมำย 
      2) กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ไปร่วมปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำย 
                                 3) กำรเตรียมพำหนะ บัตรโดยสำรยำนพำหนะในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำย 
                                 4) ติดต่อประสำนงำนกำรปฏิบัติงำน และนัดหมำยกับหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน ตำมท่ีผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
                                 5) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรอบ 
6 เดือน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ                           
                                 6) อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     5.1.2 อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               5.2  ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและงำนสำรบรรณของงำนเลขำนุกำร 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               5.3  ออกแบบระบบงำนสำรบรรณของส่วนเลขำนุกำรให้สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ
ส ำนักงำน 
               5.4   ประสำนงำนภำยในและนอกงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรกำรศึกษำ 

               5.5   ตรวจสอบหนังสือ รับ – ส่ง ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท้ังทำง Internet และ My Office รวมทั้งเป็นเอกสำรหนังสือรำชกำร 
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               5.6   ลงทะเบียน รับ หนังสือรำชกำรในงำนเลขำนุกำรและน ำเสนอหัวหน้ำงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               5.7   ลงทะเบียน ส่ง หนังสือรำชกำรในงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งไปยังหน่วยงำน/กลุ่มงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              5.8  รวบรวมข้อมูลจัดเก็บและจัดสำรสนเทศของงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ให้เป็นปัจจุบันและง่ำยต่อกำรสืบค้น 
              5.9  แจ้งปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              5.10  ปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
              5.11  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวกนกวรรณ  บุญสูง กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
              5.12  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำได้รับมอบหมำย 

        6.  นำงสำวกนกวรรณ บุญสูง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 49 
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
   6.1.  งำนเลขำนุกำรหน้ำห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                
                      6.1.1   ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรดังนี้ 
                                 1) กำรเตรียมเอกสำรที่เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่นัดหมำย 
      2) กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ไปร่วมปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำย 
                                 3) กำรเตรียมพำหนะ บัตรโดยสำรยำนพำหนะในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนตำมที่นัดหมำย 
                                 4) ติดต่อประสำนงำนกำรปฏิบัติงำน และนัดหมำยกับหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน ตำมท่ีผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
                                 5) กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรอบ 
6 เดือน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ                           
                                 6) งำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    6.1.2   อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
               6.2  ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและงำนสำรบรรณของงำนเลขำนุกำร 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               6.3 ออกแบบระบบงำนสำรบรรณของส่วนเลขำนุกำรให้สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ
ส ำนักงำน 
              6.4  ประสำนงำนภำยในและนอกงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรกำรศึกษำ 

              6.5  ตรวจสอบหนังสือ รับ – ส่ง ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท้ังทำง Internet และ My Office รวมทั้งเป็นเอกสำรหนังสือรำชกำร 
              6.6  ลงทะเบียน รับ หนังสือรำชกำรในงำนเลขำนุกำรและน ำเสนอหัวหน้ำงำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              6.7  ลงทะเบียน ส่ง หนังสือรำชกำรในงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งไปยังหน่วยงำน/กลุ่มงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              6.8  รวบรวมข้อมูลจัดเก็บและจัดสำรสนเทศของงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ให้เป็นปัจจุบันและง่ำยต่อกำรสืบค้น 
              6.9  แจ้งปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              6.10 ปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
              6.11 ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำงสำวอริญำ วงศ์ชัย กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
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              6.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำได้รับมอบหมำย 

         7. นำยณัฐภัทร  ใจหม้ัน   พนักงำนรำชกำร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร  
ต ำแหน่งเลขท่ี  พ317953 ช่วยรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
              7.1 งำนประชำสัมพันธ์ 
                    1) งำนสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
  2) งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน 

              7.2 ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และพัฒนำระบบงำนที่รับผิดชอบ 
              7.3 ออกแบบ สื่อประชำสัมพันธ์  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่ำง ๆ อำทิ จดหมำยข่ำว 
              7.4 ถ่ำยภำพกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญแล้วน ำมำจัดท ำเป็นภำพข่ำวเผยแพร่ 
              7.5 เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอกได้รับรู้ข่ำวสำร เช่น 
กำรจัดท ำแผ่นข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ Facebook , ไลน์ ฯลฯ  
              7.6 จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำร ของหน่วยงำน ให้บุคคลภำยในและภำยนอก
ได้รับรู้ข่ำวสำร 
              7.7 ออกแบบ สื่อประชำสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่ำง ๆ อำทิ จดหมำยข่ำว 
              7.8 ถ่ำยภำพกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ส ำคัญแล้วน ำมำจัดท ำเป็นภำพข่ำวเผยแพร่ 
              7.9 เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ให้บุคคลภำยใน และภำยนอกได้รับรู้ข่ำวสำร เช่น 
กำรจัดท ำแผ่นข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ Facebook , ไลน์ ฯลฯ 

              7.10 งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
              7.11 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
                      กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ นำงนภัสวรรณ  ทำไชยวงค์  
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

          8. นำงสำวนรำภรณ์  นันทสุวรรณ  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ภำรกิจงำนดังนี้               
              8.1 งำนที่เก่ียวข้องกับระบบสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
              8.2 ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ 
              8.3 งำนกำรจัดตั้งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน 
              8.4 กิจกรรม/งำนที่เกี่ยวข้องกับงำนรัฐพิธี  
              8.5 งำนประชุมบุคลำกรกลุ่มอ ำนวยกำร 
              8.2 งำนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู  
              8.6 งำนจัดเก็บรักษำสมุดตรวจรำชกำร สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ และรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

              8.7 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงนงครำญ หล้ำสมบูรณ์ กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติ หน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
              8.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

9. นำยประสิทธิ์  ธรรมใจ  ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง ช่ำงไม้ ส.4 เลขที่ต ำแหน่ง 24367 ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจงำนดังนี ้              

    9.1 งำนดูแล รักษำควำมสะอำดสถำนที่โดยรอบอำคำรส ำนักงำน 
              9.2 งำนดูแลสวน สนำมหญ้ำ ต้นไม้ ให้สะอำด ร่มรื่น สวยงำม 
              9.3 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก ซ่อมแซม และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับกำรร้องขอจำกบุคลำกรใน 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร  
              9.4 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยเมธี ค ำปลิว, นำยวสันต์  ขัดชุ่มแสง และนำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร 
              9.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

10. นำยณรงค์ ศรีตำบุตร ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
    10.1 งำนดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 5143 ล ำปำง ให้อยู่ในสภำพที่ดีพร้อมที่
จะใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน มีควำมปลอดภัย และรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนยำนพำหนะ ในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ ช ำรุด เสียหำย ใช้กำรไม่ได้  
              10.2 งำนขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้  
ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลข นข 5143 ล ำปำง  
              10.3 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก ซ่อมแซม งำนช่วยดูแลรักษำควำมสะอำด และงำนอ่ืน ๆ 
ตำมท่ีได้รับกำรร้องขอจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อ
รำชกำร  
              10.4 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยพงษ์อมร ปันปวง, นำยวสันต์ ขัดชุ่มแสง, นำยนรินทร์  เขียวอินต๊ะ      
นำยอำดูล นำระกิจ, นำยประสิทธิ์ ธรรมใจ และนำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร 
              10.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

       11. นำยพงษ์อมร ปันปวง ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
   11.1 งำนดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 4619 ล ำปำง ให้อยู่ในสภำพที่ดีพร้อมที่
จะใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน มีควำมปลอดภัย และรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนยำนพำหนะ ในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ ช ำรุด เสียหำย ใช้กำรไม่ได้  
              11.2 งำนขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้  
ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 4619 ล ำปำง ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
              11.3 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก งำนช่วยดูแลรักษำควำมสะอำด และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับกำร
ร้องขอจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร  
              11.4 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยณรงค์  ศรีตำบุตร, นำยนรินทร์  เขียวอินต๊ะ, นำยวสันต์ ขัดชุ่มแสง          
นำยอำดูล นำระกิจ,  นำยประสิทธิ์ ธรรมใจ และนำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร 
              11.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

        12. นำยวสันต์  ขัดชุ่มแสง ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
              12.1 งำนดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก (4 ประตู) ยี่ห้อมำสด้ำ หมำยเลขทะเบียน กท 2606 ล ำปำง ให้อยู่
ในสภำพที่ดี พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน มีควำมปลอดภัย และรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
ยำนพำหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ช ำรุด เสียหำย ใช้กำรไม่ได้  
             12.2 งำนขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์
บรรทุกเล็ก (4 ประตู) ยี่ห้อมำสด้ำ หมำยเลขทะเบียน กท 2606 ล ำปำง           
             12.3 งำนช่วยดูแล รักษำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่  
             12.4 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก งำนซ่อมแซม และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำก
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร  
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             12.5 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยณรงค์  ศรีตำบุตร, นำยพงษ์อมร  ปันปวง, นำยนรินทร์  เขียวอินต๊ะ,  
นำยอำดูล  นำระกิจ, นำยประสิทธิ์ ธรรมใจ และนำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร 
             12.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

       13. นำยอำดูล นำระกิจ ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำร ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
              13.1 งำนดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 1987 ล ำปำง ให้อยู่ในสภำพที่ดี 
พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน มีควำมปลอดภัย และรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนยำนพำหนะ ในกรณี  
เกิดอุบัติเหตุ ช ำรุด เสียหำย ใช้กำรไม่ได้  
              13.2 งำนขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้ 
ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 1987 ล ำปำง ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
              13.3 งำนดูแล รักษำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ และเปิด – ปิดประตู หน้ำต่ำง อำคำรส ำนักงำน 
              13.4 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกบุคลำกรในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร 
               13.5 ปฏิบัติหนำ้ที่แทน นำยวสันต์  ขัดชุ่มแสง, นำยประสิทธิ์ ธรรมใจ, นำยณรงค์  ศรีตำบุตร,  
นำยพงษ์อมร  ปันปวง, นำยนรินทร์  เขียวอินต๊ะ และนำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร 
               13.6 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

          14. นำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง แม่บ้ำน ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
                14.1 งำนดูแล รักษำควำมสะอำด อำคำรสถำนที่ ห้องท ำงำนผู้อ ำนวยกำรฯ ห้องท ำงำนเจ้ำหน้ำที่  
ห้องประชุม ห้องน้ ำ และเก็บขยะ 
                14.2 งำนจัดเตรียม และอ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้บริกำรห้องประชุม  
                14.3 งำนท ำควำมสะอำด และดูแล รักษำ ภำชนะ แก้วน้ ำ ถ้วยกำแฟ ฯลฯ 
                14.4 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก และงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร  
                14.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

         15. นำยนรินทร์  เขียวอินต๊ะ ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำน
ดังนี้               
               15.1 งำนดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจสอบสภำพรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 6795 ล ำปำง ให้อยู่ในสภำพที่ดีพร้อมที่จะ 
ใช้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน มีควำมปลอดภัย และรำยงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนยำนพำหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ช ำรุด เสียหำย ใช้กำรไม่ได้ 
               15.2 งำนขับรถยนต์ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน รถยนต์ตู้  
ยี่ห้อโตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน นข 6795 ล ำปำง   
               15.3 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก งำนช่วยดูแลรักษำควำมสะอำด และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับ
กำรร้องขอจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร  
               15.4 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยณรงค์  ศรีตำบุตร, นำยพงษ์อมร  ปันปวง, นำยวสันต์  ขัดชุ่มแสง,  
นำยอำดูล นำระกิจ และ นำยประสิทธิ์ ธรรมใจ  
               15.5 ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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         16. นำยเมธี ค ำปลิว ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ยำม ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ 17.45 น. – เวลำ 06.15 น.  
ของวันถัดไป และ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
                16.1 งำนดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณด้ำนหน้ำอำคำรส ำนักงำนฯ และบริเวณริมรั้วด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำนฯ 
                16.2 งำนดูแลรักษำควำมปลอดภัยอำคำร สถำนที่ตั้งแต่เวลำ 18.00 น. – 06.00 น. ของวันถัดไป 
                16.3 งำนบริกำร อ ำนวยควำมสะดวก งำนช่วยดูแลรักษำควำมสะอำด และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับกำร
ร้องขอจำกบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ ผู้มำติดต่อรำชกำร 
                16.4 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยประสิทธิ์  ธรรมใจ และนำงสำวจุฑำมำศ วงค์ชัยบุตร 
       16.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
2) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
3) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรพัสดุ 
4) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
5) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำร

สินทรัพย์ 
6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย  

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
 1. นำงสำวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  
ต ำแหน่งเลขท่ี อ 7 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
 1.1 งำนวำงแผน ก ำกับ ติดตำม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มและ
น ำเสนอปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือขอค ำปรึกษำต่อรองผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.2 งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เกี่ยวกับระเบียบ แนวทำงปฏิบัติงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนบริหำรพัสดุ 
และงำนบริหำรสินทรัพย์ แก้ไขปัญหำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่ม สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ตลอดจนผู้มำติดต่อ
ขอรับบริกำรทำงรำชกำร 
  1.3 งำนรับผิดชอบกำรบริหำรงบประมำณและทรัพย์สินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ล ำปำง ล ำพูน  
  1.4 งำนเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนอ่ืน พร้อมทั้งรวบรวมใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำ 
               1.5 งำนเบิกเงินทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ นักเรียนในสังกัด  
  1.6 งำนเบิกเงินนอกงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน   
(รวมถึงลูกหนี้เงินนอกงบประมำณ)  
               1.7 งำนเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินทดรองรำชกำร ตลอดจนกำรควบคุม เก็บรักษำสมุดเช็คไว้อย่ำงเป็นระบบ 
และมีควำมปลอดภัย (ลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร) 
              1.8 งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับเงินจ่ำยเงินประกันสัญญำ เงินรำยได้ของสถำนศึกษำ 
              1.9 งำนเบิกเงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
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  1.10 งำนตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน รหัสในกำรขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย (ฎีกำ) 
และอนุมัติกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS Web Online คนที่ 1 (อม.1) และอนุมัติกำรจ่ำยเงินในระบบ GFMIS 
Web Online (อม.2) กรณ ีนำงสำววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
  1.11 เผยแพร่ข่ำวสำร ระเบียบ และหนังสือสั่งกำรเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
     1.12 ปฏิบัติงำนในระบบ KTB Corporate Online (Company User Authorizer)  
    1.13 เปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อ ผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเงิน และเปลี่ยนแปลงค ำสั่งต่ำง ๆ ในกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
    1.14 จัดท ำรำยงำนควบคุมภำยในของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
               1.15 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงอมรพรรณ  อินทร์ต๊ะสืบ กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตำม 
    1.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2. นำงอมรพรรณ  อินทร์ต๊ะสืบ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ เลขที่ต ำแหน่ง  
อ 8  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำน ดังนี้ 
       2.1 งำนตรวจสอบ แจ้งอนุมัติเงินประจ ำงวดที่ได้รับให้สถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง     
       2.2 งำนควบคุมกำรรับเงิน และจ่ำยเงินงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย/แผนงำน/โครงกำร ที่ได้รับแจ้ง
อนุมัติจัดสรรเงินประจ ำงวดจำก สพฐ. และหน่วยงำนอ่ืน (อนุมัติเงินประจ ำงวด)ที่ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรเงิน
ประจ ำงวดจำก สพฐ. และหน่วยงำนอื่น (อนุมัติเงินประจ ำงวด) 
      2.3 งำนบันทึกทะเบียนควบคุมเงินประจ ำงวด  และควบคุมเงินงบประมำณที่ได้รับในระบบ GFMIS  
พร้อมทั้งบันทึกตัดจ่ำยเงินในระบบโปรแกรมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน 
     2.4 รำยงำนผลกำรเบิก – จ่ำยเงินงบประมำณ  และเสนอต่อผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทรำบตำมล ำดับ  
     2.5 งำนบันทึกเปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณรำยจ่ำยระหว่ำงปี ในระบบ GFMIS และเงินเหลือจ่ำย 
      2.6 งำนตรวจสอบงบประมำณเงินเหลือจ่ำยทุกงบรำยจ่ำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2.7 งำนเบิกเงินงบด ำเนินงำน กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย ค่ำตอบแทน และใช้สอย
ทุกแผนงบประมำณ/โครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ (กรณีที่ไม่จัดซื้อ/จัดจ้ำง เบิกเงิน
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) 
      2.8 งำนเบิกเงินยืมเงินงบประมำณ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
และ ตรวจเอกสำรหลักฐำน ส่งชดใช้ลูกหนี้เงินยืมรำชกำร งบประมำณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
  2.9 งำนบันทึกทะเบียนควบคุมกำรรับ – จ่ำยเงินนอกงบประมำณทุกโครงกำร      
              2.10 งำนเบิกเงินงบประมำณเบิกแทนกัน  (เบิกแทนหน่วยงำนอ่ืน)  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
และตรวจเอกสำร หลักฐำนส่งชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมำณเบิกแทนกัน (กรณีที่ไม่จัดซื้อ/จัดจ้ำง เบิกเงินตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) 
               2.11 งำนเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภคของส ำนักงำนและสถำนศึกษำ ได้แก่  ค่ำไฟฟ้ำ  ค่ำโทรศัพท ์
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำไปรษณีย์โทรเลข  และ ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม   
    2.12 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวรสสุคนธ์  ปลื้มจิตต์ กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
    2.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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    3. นำงพัชรินทร์  แต้มคม ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง อ 9 ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
   3.1 งำนด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำนในกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เบิกเงินตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน เงิน
นอกงบประมำณ และงบประมำณเบิกแทนกัน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ทุก
แผนงำน/โครงกำร ตลอดจนกำรเร่งรัด ติดตำม ควบคุม  ตรวจสอบ และกำรรำยงำน 
   3.2 งำนบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e – GP กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 
บำทข้ึนไป พร้อมจัดท ำใบ PO  
   3.3 งำนจัดท ำข้อมูลหลักผู้ขำยและขออนุมัติไปยังส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง 
   3.4 งำนควบคุมพัสดุส ำนักงำน  ได้แก่ 
                    3.4.1 กำรลงบัญชีรับ – จ่ำยพัสดุของส ำนักงำนอย่ำงเป็นระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ตลอดจนกำรเก็บรักษำพัสดุไว้ที่ปลอดภัย 
          3.4.2 กำรยืมพัสดุ และกำรจัดท ำเอง 
          3.4.3 กำรลงทะเบียนสินทรัพย์  ควบคุมครุภัณฑ์ ของส ำนักงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรจ ำแนก 

งบรำยจ่ำยให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
          3.4.4 กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี  และ กำรจ ำหน่ำยพัสดุ ตลอดจนกำรรำยงำนให้หน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้องทรำบทุกปี 
 3.5 งำนจัดท ำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง สัญญำซื้อขำย/สัญญำจ้ำง และหลักประกันสัญญำ 
 3.6 งำนขอถอนหลักประกันสัญญำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
 3.7 งำนควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินของรำชกำร และรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนกำร
ควบคุม  กำรเก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ 
              3.8 งำนแจ้งกำรจ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงทรำบ ในกรณีจ่ำยตรงผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงพร้อมทั้งส่งหนังสือ
รับรองกำรหักภำษี  ณ  ที่จ่ำยให้ผู้ขำย/รับจ้ำง และรวบรวมใบเสร็จรับเงิน เอกสำรหลักฐำนกำรจ่ ำยเงินทุกงบ
รำยจ่ำย/ทุกฎีกำ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บัญชีตรวจสอบ เก็บรักษำไว้ ที่ปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือรอกำรตรวจสอบ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
        3.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงณัฐรดำ กิติศรี กรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
   3.10  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 4. นำงณัฐรดำ  กิติศรี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง อ 10 ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
 4.1  งำนตรวจสอบหลักฐำน ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล  และสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด (พร้อมทั้งจัดท ำทะเบียนคุมกำรศึกษำบุตร)               
 4.2 งำนจัดรวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตรให้กับเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
เพ่ือบันทึกทะเบียนที่เก่ียวข้องและบันทึกจ่ำยในระบบ GFMIS 
 4.3 งำนขออนุญำตจัดเก็บเงินระดมทรัพยำกรของสถำนศึกษำ บ ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำและ
รำยงำนแจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมระเบียบก ำหนด 
       4.4 งำนตรวจสอบ จัดท ำเอกสำร หลักฐำน กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินกองทุน กบข.  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ เกษียณอำยุรำชกำร และลำออกจำกรำชกำร 
       4.5 งำนตรวจสอบ จัดท ำเอกสำร หลักฐำน กำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพส่วนเพิ่ม 



14 

 

  4.6 งำนตรวจสอบ จัดท ำเอกสำร หลักฐำน กำรขอรับเงินบ ำเหน็จตกทอด ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน เสียชีวิต 
 4.7 งำนบันทึกกำรเบิกเงินในระบบ  GFMIS ทุกแผนงบประมำณ/โครงกำร และจัดท ำทะเบียน
ควบคุมกำรเบิกเงินพร้อมทั้งจัดเก็บไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงเป็นระบบ 
       4.8 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงพัชรินทร์  แต้มคม กรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
 4.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 5. นำงชมพูนุท ต๊ะแสง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 11 ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
 5.1 งำนตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ และเงินทดรอง-
รำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรวบรวมไว้ในที่ปลอดภัย เป็นระบบเพื่อรอกำรตรวจสอบ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 งำนจัดท ำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำร และรำยงำนกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ประจ ำเดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 5.3 งำนจัดท ำรำยงำนกำรเงิน พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบรำยงำน ส่งส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 5.4 งำนจัดท ำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร และรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำร ประจ ำเดือน 
เสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 5.5 งำนรำยงำนกำรเบิกเงินจำกคลัง ทั้งกรณีจ่ำยตรงผู้ขำย และกรณีจ่ำยผ่ำนส่วนรำชกำร ส่งคลัง
จังหวัด 
 5.6 งำนรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ส่ง สพฐ. ผ่ำนระบบ KRS 
 5.7 งำนรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส่วนรำชกำร ส่ง คลังจังหวัด 
 5.8 งำนด ำเนินกำรตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของหน่วยงำนภำครัฐสะสมเป็นรำย
ไตรมำส ส่ง สพฐ. 
 5.9 งำนด ำเนินกำรยืนยันยอดบัญชีเงินฝำกคลังและบัญชีเงินรับฝำกของรัฐบำลในระบบ GFMIS 
 5.10 งำนด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและจัดท ำรำยงำนพิสูจน์แสดงควำมถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ของบัญชีแยกประเภทที่ส ำคัญ ให้ตรงกับเอกสำรหลักฐำน ได้แก่ 
               5.10.1 บัญชีเงินสดในมือ 
           5.10.2 บัญชีเงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ 
           5.10.3 บัญชีเงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ 
           5.10.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ 
            5.10.5 บัญชีใบส ำคัญค้ำงจ่ำย 
           5.10.6 บัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ-บุคคลภำยนอก 
 5.11 งำนจัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกคลังของหน่วยเบิกจ่ำย ณ วันสิ้นงวดและวันสิ้นปีงบประมำณ 
 5.12 งำนจัดท ำรำยละเอียดประกอบรำยกำรบัญชีที่ส ำคัญของงบทดลอง ณ วันสิ้นงวดและวันสิ้น
ปีงบประมำณ 
 5.13  งำนจัดท ำรำยละเอียดรำยกำรใบแจ้งหนี้และใบส ำคัญที่ยังไม่ได้จ่ำยเงิน ณ วันสิ้นงวดและวันสิ้น
ปีงบประมำณ 
 5.14 งำนบันทึกบัญชีบนระบบกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS ) 
            5.14.1 งำนบันทึกรำยกำรจ่ำยช ำระเงิน (ขจ.05) ตำมเอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
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            5.14.2 งำนบันทึกรำยกำรล้ำงลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ (G1) 
            5.14.3 งำนบันทึกรำยกำรเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมำณ (BD , R6 , BE) ประเภทคืนเงิน
ภำยในปีงบประมำณ 
            5.14.4 งำนบันทึกรำยกำรรับและน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน (RA และ R1) ประเภทเงินได้จำกกำร
จ ำหน่ำยพัสดุ เงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน เงินคืนข้ำมปีงบประมำณ เงินค่ำรักษำพยำบำล 
            5.14.5 งำนบันทึกรำยกำรรับและน ำเงินฝำกคลัง (RB และ R2) ประเภทเงินประกันสัญญำ และ 

เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
             5.14.6 งำนบันทึกรำยกำรล้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ (สท.01 และ สท.13) ประเภทพักครุภัณฑ์
กำรศึกษำ พักครุภัณฑ์ส ำนักงำน พักงำนระหว่ำงก่อสร้ำง 
             5.14.7 งำนบันทึกรำยกำรรับและจ่ำยเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ (RE และ PP) 
            5.14.8 งำนปรับปรุงบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง และจัดท ำรำยงำนบัญชีประจ ำปี ณ วันสิ้น
ปีงบประมำณ 
            5.14.9 งำนปรับปรุงข้อผิดพลำดทำงบัญชีบนระบบ GFMIS 
            5.15 งำนตรวจสอบรำยงำนเคลื่อนไหวเงินฝำกคลังตำมระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมเงินฝำกคลัง 
 5.16 งำนตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรออกใบเสร็จรับเงิน และลงชื่อก ำกับใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
 5.17 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำรทุกกรณี และจัดท ำทะเบียนคุมรำยบุคคล 
 5.18 ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำงสำวกำญจนำ  อุ่นจันตำ กรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
 5.19 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

       6.  นำงสำวกำญจนำ อุ่นจันตำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง อ 12 
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
             6.1 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน ประจ ำเดือน เลื่อนระดับ บรรจุใหม่ รับโอน ฯลฯ ของข้ำรำชกำร
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
  6.2 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และค่ำครองชีพชั่วครำวรำยเดือน 
             6.3 งำนเบิกจ่ำยเงินประกันสังคม และน ำส่งเงินประกันสังคม ของพนักงำนรำชกำร 
             6.4 งำนเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 
             6.5 งำนเบิกจ่ำยเงินค่ำครองชีพพิเศษรำยเดือนของข้ำรำชกำร 
             6.6 งำนด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดกำรขอใช้เงินเดือน เงินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนนอกเหนือ
เงินเดือน 
             6.7 งำนด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดและเบิกจ่ำยเงินเดือนและเงินรำงวัลของข้ำรำชกำร 
             6.8 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทุกประเภท เงินค่ำตอบแทนพิเศษที่เบิกควบ
กับเงินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู 
             6.9 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งระดับ 8 (เดิม) ที่ไม่มี
เงินวิทยฐำนะของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  6.10 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงประจ ำและเงินรำงวัลลูกจ้ำงประจ ำ 
  6.11 งำนด ำเนินกำรเบิกเงินและจัดท ำรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับส่วน
รำชกำร(กสจ.) ของลูกจ้ำงประจ ำ 
  6.12 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษกรณีค่ำจ่ำงประจ ำเต็มข้ัน 
  6.13 งำนด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำครองชีพพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำ 
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  6.14 งำนจัดท ำแบบค ำขอรับเงินกองทุน  กสจ.ของลูกจ้ำงประจ ำ  จัดท ำรำยละเอียดหักเงินสะสม 
เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของสมำชิก กสจ. เข้ำกองทุน  กสจ. ของลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
  6.15 งำนจัดท ำรำยละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของสมำชิก กบข. ของ
ข้ำรำชกำรในสังกัด 
  6.16 งำนจัดท ำรำยละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบของสมำชิก กสจ. ของลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
  6.17 งำนจัดท ำรำยละเอียดกำรขอรับเงินคืนจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กบข. กรณี
ข้ำรำชกำรเสียชีวิต และกรณีท่ีส่งเงินสะสมเงินสมทบและชดเชยล่วงล้ ำไป 
  6.18 งำนจัดท ำรำยละเอียดกำรขอรับเงินคืนจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำส่วน
รำชกำร กสจ. กรณีลูกจ้ำงประจ ำเสียชีวิต/ลำออกจำกรำชกำร/เกษียณอำยุรำชกำร และกรณีที่ส่งเงินสะสมเงิน
สมทบล่วงล้ ำไป 
   6.19 งำนจัดท ำรำยละเอียดกำรรับ-กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ ประจ ำเดือนทุกประเภททุกงบ
รำยจ่ำยเข้ำระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ (กรมบัญชีกลำง) ส่งให้ สพฐ. เพ่ือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก
ของข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด 
   6.20 งำนจัดท ำรำยละเอียดกำรกำรจ่ำยหนี้บุคคลที่สำม ประจ ำเดือนทุกประเภท เพ่ือจ่ำยช ำระหนี้
ให้แก่ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด (รวมถึงหนี้บุคคลที่ 3 ส ำหรับข้ำรำชกำรบ ำนำญในสังกัด) 
   6.21 งำนบันทึกบัตรเงินเดือนข้ำรำชกำร และบัตรค่ำจ้ำงประจ ำลูกจ้ำงประจ ำ และควบคุมจัดเก็บให้
เป็นระเบียบ 
   6.22 งำนจัดท ำรำยละเอียดแบบ ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ และหนังสือรับรองกำรหักภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำรในสังกัด พร้อมกับส่งรำยละเอียด แบบ 
ภ.ง.ด.1 ก.พิเศษ แจ้งส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง 
   6.23 งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย (แบบ๕๑๑๐) กรณีข้ำรำชกำรโอน/ย้ำย
ต่ำงสังกัด 
   6.24 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงชมพูนุท ต๊ะแสง กรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
   6.25 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

7. นำงศศิธร บุญชุม ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ 16 ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 

 7.1 งำนด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำนในกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง เบิกเงินตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง) งบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน 
เงินนอกงบประมำณ และงบประมำณเบิกแทนกัน ของ สพม.ลปลพ ทุกแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนกำรเร่งรัด 
ติดตำม ควบคุม  ตรวจสอบ และกำรรำยงำน 

7.2 งำนตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกเงิน งบด ำเนินงำน งบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) งบ
รำยจ่ำยอ่ืน เงินนอกงบประมำณ และงบประมำณเบิกแทนกัน ของสถำนศึกษำในสังกัด (กรณี กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
กำรเบิกจ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560) ของสถำนศึกษำในสังกัด  
 7.3 งำนโปรแกรมรำยงำนกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน
ก ำหนด  ได้แก่  ส ำนักงำนคลังจังหวัดล ำปำง และ  สพฐ. 
 7.4 งำนจัดท ำใบ  PO บันทึกในระบบ  e – GP กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บำท
ขึ้นไป 
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 7.5 งำนตรวจสอบงบประมำณเงินเหลือจ่ำยงบลงทุน  งบด ำเนินงำน ของสถำนศึกษำในสังกัด 
  7.6 ตรวจสอบงบประมำณเงินเหลือจ่ำย งบลงทุน งบด ำเนินงำน ของ สถำนศึกษำในสังกัดและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  
 7.7 งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง สัญญำ และหลักประกันสัญญำ  
 7.8 งำนจัดท ำข้อมูลหลักผู้ขำย 
 7.9 งำนขอถอนคืนหลักประกันสัญญำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

   7.10 งำนด ำเนินงำนที่รำชพัสดุ 
              7.10.1 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมดูแล ครอบครองของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
              7.10.2 กำรขอขึ้นทะเบียนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 
              7.10.3 กำรขอรื้นถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ 
              7.10.4 กำรจัดหำที่รำชพัสดุของสถำนศึกษำซึ่งเป็นนิติบุคคล 
               7.11 งำนแจ้งกำรจ่ำยเงินให้ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงทรำบ ในกรณีจ่ำยตรงผู้ขำย/ผู้รับจ้ำงพร้อมทั้งส่งหนังสือ
รับรองกำรหักภำษี  ณ  ที่จ่ำยให้ผู้ขำย/รับจ้ำง และรวบรวมใบเสร็จรับเงิน เอกสำรหลักฐำนกำรจ่ำยเงินทุกงบ
รำยจ่ำย/ทุกฎีกำ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บัญชีตรวจสอบ เก็บรักษำไว้ ที่ปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือรอกำรตรวจสอบ
จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
        7.12 ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำงพัชรินทร์  แต้มคม  กรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 
              7.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

    8. นำงสำวอ ำพิกำ เชื้อค ำลอื ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง เจำ้หน้ำที่พิมพ์ดีด ปฏิบัตหิน้ำทีต่ำมภำรกิจงำน ดังนี ้
 8.1 งำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
          8.1.1 สำรบรรณรับ – หนังสือรำชกำร  และ ส่งหนังสือรำชกำรทำงระบบ  My office 
          8.1.2 งำนจัดท ำทะเบียนควบคุมไว้เป็นหลักฐำน และเก็บรักษำอย่ำงเป็นระบบ 
 8.2 งำนตรวจสอบสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขตล ำปำง ล ำพูน และด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ได้แก่ ธุรกำรโรงเรียน พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร บุคลำกรใน
ส ำนักงำนฯ ครูวิทย์-คณิต ครู Lab – Boy ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนขั้นวิกฤติ และนักกำรภำรโรง           
  8.3 งำนเบิกเงินประกันสังคม และน ำส่งเงินประกันสังคม ประกันตนของลูกจ้ำงชั่วครำว 
  8.4 งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี  ณ  ที่จ่ำย ของลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนในสังกัดและ
รำยละเอียด แบบ ภงด. 1 ก พิเศษ แจ้งสรรพำกรพื้นที่จังหวัดล ำปำง  
             8.5 งำนเบิกเงินค่ำปรับกำรจัดซื้อ/จ้ำง สถำนศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
             8.6 งำนน ำส่งเงิน และน ำฝำกเงินคลังจังหวัดและธนำคำร หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในระยะเวลำ
ก ำหนด เช่น เงินรำยได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนคลัง เงินประกันสัญญำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ ตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
             8.7 งำนรับเงินสด และบันทึกใบเสร็จรับเงิน  แล้วน ำเงินส่ง/น ำฝำกเงินตำมระเบียบทำงกำรเงิน พร้อม
ทั้ง น ำใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกบัญชีตรวจสอบและลงชื่อใบเสร็จรับเงินใน 
             8.8 งำนบันทึกรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำ
เงิน และผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับ 
             8.9 งำนบันทึกกำรประชุมกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
             9.10 งำนรับเงินประจ ำวัน –จ่ำยเงินและบันทึกรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำ 
             9.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



18 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 

3) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออก            
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน  
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
6) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 

7) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ  
กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 

8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วยบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
1. นำยบัญฑูรย์   ธิแก้ว  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 17  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
1.1 งำนพิจำรณำวำงแผนมอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  

ปรับปรุง แก้ไขติดตำมประเมินผล และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.2 งำนควบคุม ก ำกับ ดูแลงำน ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำปัจจุบัน เพ่ือทรำบควำมต้องกำรและ 

ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
1.3 งำนจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (กพร. PMQA และกำรบริหำรกำรควบคุมควำมเสี่ยง)            

ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.4 งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ควบคุม ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมำย              
ให้เป็นไปตำมข้ันตอน แก้ไข ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน และผลักดันให้งำนบรรลุผลส ำเร็จ           
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

          1.5 งำนตรวจประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ             
เขต 35  และตรวจคัดกรองงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.6  งำนประชุม คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด/คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด   
1.7  ปฏิบัติงำนแทนเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ  

ก็ตำม 

1.8  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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2. นำงชญำดำ  โนตำปิง ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 18 มี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

   2.1 งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน เปลี่ยนต ำแหน่ง คัดเลือก ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน  และศึกษำนิเทศก์ 

             2.2 งำนแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้รักษำรำชกำรแทนและกำรรักษำกำรใน 

ต ำแหน่ง 
   2.3 งำนขอกลับเข้ำรับรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง 

             2.4 งำนเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

             2.5 งำนออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่ง 
   2.6 งำนขอช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   2.7 ปฏิบัติแทน นำงบุปผำ  อริยะสม กรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 

   2.8 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. นำงบุปผำ  อริยะสม  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 19 มี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

    3.1  งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

 3.2 งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 3.3 งำนบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงประจ ำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    3.4 งำนควบคุมต ำแหน่งและอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  3.5 งำนเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 3.6 งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 3.7 งำนจัดสรรอัตรำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    3.8 งำนด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค  (1) (2) เพ่ือแต่งตั้ง 
หรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นในกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

    3.9 ปฏิบัติแทน นำงชญำดำ  โนตำปิง  กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 

              3.10 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

4. นำยณัฐวัชร   อุ่ยเจริญ  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 21 มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

   4.1  งำนจัดท ำกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในทะเบียนประวัติ (กพ.7) กำรเก็บรักษำทะเบียนประวัติ         
กำรให้บริกำรส ำเนำทะเบียนประวัติ ก.พ 7 กำรจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 

   4.2 งำนควบคุมและกำรรำยงำนข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศกึษำทุกต ำแหน่ง และลูกจ้ำงประจ ำ 

   4.3 งำนแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 

   4.4 งำนกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับแฟ้มประวัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ 
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ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ลำออกและถึงแก่กรรม 

   4.4 งำนขอเพ่ิมวุฒิและปรับวุฒิข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   4.6 งำนทะเบียนประวัติ โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลำง ผู้ถือสิทธิ์ใช้ ToKen Key  

             4.7 งำนทะเบียนผู้ท ำหน้ำที่จัดท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐในกำรจ่ำยตรงรักษำพยำบำล 

   4.8 ปฏิบัติแทน นำยกิตติศักดิ์   นวลจันทร์   กรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 

   4.9 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5. นำยกิตติศักดิ์   นวลจันทร์ ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี อ 22  มี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

5.1  งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน เปลี่ยนต ำแหน่ง คัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร                 
ทำงกำรศึกษำ สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

5.2  งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค (2) 
5.3  งำนเปลี่ยนต ำแหน่งสำยงำนและปรับระดับชั้นงำน ของลูกจ้ำงประจ ำ 

5.4  งำนสรรหำ และจัดท ำสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำรและอัตรำจ้ำงชั่วครำวในสังกัดส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

5.5  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยณัฐวัชร   อุ่ยเจริญ กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     5.6  ปฏิบัตงิำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6. นำงภิญญำพัชญ์  พรหมอินทร์ ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี อ 23 มี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 

6.1  งำนพิจำรณำควำมดีควำมชอบเลื่อนเงินเดือน ค่ำตอบแทน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร         
ทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค. (2) และลูกจ้ำงประจ ำ 

6.2  งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลเลื่อนเงินเดือนในระบบเบิกจ่ำยตรงของกรมบัญชีกลำง 
6.3  งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

6.4  งำนเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 

6.5  งำนเลื่อนระดับเงินเดือนข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือนถึงขั้นต่ ำของระดับถัดไป 

6.6  งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ำยเงินเดือน (จ.18) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค. (2) และลูกจ้ำงประจ ำ 

6.7  งำนเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรประจ ำปี 
6.8  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยสุทัศชัย    จันโท กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
6.9  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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7. นำงสำวระพีพันธ์    กันธิมำ  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี อ 28 มี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

7.1 งำนขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
สำยงำนกำรสอน สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ 

7.2 งำนขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญพิเศษ ของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำยงำนผู้บริหำรกำรศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ 

    7.3  งำนแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ  
เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญพิเศษ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอน สำยงำนผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ 

7.4 งำนขอเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ และค่ำตอบแทนรำยเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 

            7.5 งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ รับ – ส่ง หนังสือรำชกำร หนังสือเวียน จัดเก็บเอกสำร หลักฐำน
ทะเบียนหนังสือรำชกำร 

7.6 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยรณชัย  พิชิตสัน กรณีท่ีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 

      7.7  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8. นำยสุทัศชัย   จันโท  พนักงำนรำชกำร  ต ำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร- 
เขลำงค์นคร ต ำแหน่งเลขท่ี พ317957 ช่วยรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน มี
หน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

8.1 งำนนำยทะเบียนประกันสังคมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของพนักงำนรำชกำร และอัตรำจ้ำงชั่วครำว       
ที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 

8.2 งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 

8.3 งำนขอหนังสือรับรองกำรเป็นข้ำรำชกำร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ 

ลูกจ้ำงประจ ำ ทุกประเภท 

8.4 กำรขอยกเว้นกำรขอเข้ำรับรำชกำรทหำร 

8.5 ช่วยปฏิบัติงำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

8.6 ช่วยปฏิบัติงำนเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 

8.7 ช่วยปฏิบัติงำนเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรประจ ำปี 
8.8 งำนรำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ถึงแก่กรรม และ                   

กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรท ำหนังสือแสดงควำมเสียใจ 

8.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงภิญญำพัชญ์  พรหมอินทร์ กรณีที่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตำม 

8.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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9. นำยรณชัย   พิชิตสันต์  พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ ต ำแหน่งเลขท่ี 
พ317981 ช่วยรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 

9.1 งำนจัดท ำฐำนข้อมูล ( P – OBEC และ HRMS) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและอัตรำจ้ำงชั่วครำว 

9.2  งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
ตำมระบบสำรสนเทศ 

9.3  งำนบริหำรอัตรำก ำลังลูกจ้ำงประจ ำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมระบบสำรสนเทศ 

9.4  งำนขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ลูกจ้ำงประจ ำพนักงำนรำชกำร และข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

9.5  กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ โดยใช้วันลำและหรือระหว่ำงวันหยุดรำชกำร  
9.6  งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร 

9.7  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวระพีพันธ์  กันธิมำ  กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
9.8  ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1) ด ำเนินงำนกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
2)  ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
3)  ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
4) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
6) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วยบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
 1. นำงวัชรี   สิทธิวงศ์  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี อ 20  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
 1.1 ก ำหนดแผนปฏิบัติงำน แผนพัฒนำ ควบคุม ก ำกับ เร่งรัดงำนของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยทันก ำหนดเวลำ 
 1.2 มอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ ติดตำม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ดูแล วินิจฉัย และ
แก้ไขปัญหำข้อขัดข้องต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้งำนที่
รับผิดชอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมเป้ำหมำย  
 1.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอ่ืน ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือให้งำน
ในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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 1.4 พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนให้ควำมเห็น
ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องก่อนน ำเสนอรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1.5 ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รำยงำนผลปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมและพัฒนำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  

 1.7 วิเครำะห์และด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ ในขอบข่ำยของกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1.8 ศึกษำ วิเครำะห์ และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
              1.9 จัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โครงกำร และส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

    1.10 งำนด ำเนินกำรพัฒนำ อบรม ประชุม สัมมนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม 
โครงกำรพิเศษหรือโครงกำรเฉพำะกิจตำมนโยบำยกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (HCEC) 
     1.11 งำนลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ โดยทุนรัฐบำล
ทุนส่วนตัว 
  1.12 งำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งได้รับอนุญำตให้ลำไปศึกษำ
ต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัย ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่ำงลำ 
  1.13 งำนจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์ จัดท ำและด ำเนินงำนตำมข้ันตอน ตัวชี้วัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ 
  1.14 งำนจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (กพร. PMQA และกำรบริหำรกำรควบคุมควำมเสี่ยง)        
ในกลุ่มงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  1.15 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 
  1.16 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวมุขระวี  ฆบูชำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  1.17 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2. นำงสำวบุษยำ  ฟองสม  ลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่ง พนักงำนพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำน
ดังนี้  
 2.1 ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร ทุกต ำแหน่ง ตำมคู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 2.2 งำนประกวด แข่งขัน สรรหำ คัดเลือก เพ่ือขอรับรำงวัล/ขอรับทุน ทุกประเภท ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว  พนักงำนรำชกำร 

 2.3 งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ 
จรรยำบรรณ 

 2.4 งำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 2.5 งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนกำรแต่งตั้ง ทุกต ำแหน่ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
              2.6 งำนดูแลระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (web site) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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           2.7 งำนจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์ จัดท ำและด ำเนินงำนตำมขั้นตอน ตัวชี้วัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ 
           2.8 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
   2.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงวัชรี  สิทธิวงศ์ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
   2.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 3. นำงสำวมุขระวี   ฆบูชำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ภำรกิจงำนดังนี้  

   3.1 กำรรับ – ส่ง จัดท ำ จัดเก็บ ให้ยืม และท ำลำยหนังสือรำชกำร 
   3.2 งำนสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ อบรม ประชุม สัมมนำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ 
             3.3 งำนประสำน ส่งเสริม กำรจัดส่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำง
ชั่วครำว พนักงำนรำชกำร ไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ หรือคณะท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ 
             3.4 งำนรับนิสิตฝึกประสบกำรณ์ 

   3.5 งำนจัดท ำข้อมูลกำรพัฒนำ ฝึกอบรม ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร 
ปฏิบัติงำน 
             3.6 งำนจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์ จัดท ำและด ำเนินงำนตำมขั้นตอน ตัวชี้วัด รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ 
             3.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
  3.8 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวบุษยำ  ฟองสม ในกรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ 
  3.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำรและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 

 2) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 3) ด ำเนินกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 4) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 5) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วยบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 

1. นำยมนตรี นันไชย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่  อ 25 
ปฏิบัติหน้ ำที่  ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ มส่ ง เสริมกำรศึกษำทำงไกล เ ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร 
มีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
    1.1 ก ำกับ ดูแล ติดตำม กำรด ำเนินงำนของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 
    1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
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    1.3 พัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    1.4 พัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับกระบวนกำร
ท ำงำนของหน่วยงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร 
    1.5 พัฒนำบุคลำกร ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
    1.6 พัฒนำ ปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรในสังกัด และสถำนศึกษำ 
     1.7 ติดตำม ประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
     1.8 ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในส่วนงำนกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     1.9 รำยงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ในส่วนกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     1.10 บริหำรจัดกำรระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำน (VDO Conference) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.11 บริหำรจัดกำรระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center) ในส่วน
ของผู้ดูระบบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.12 บริหำรจัดกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยกล้องวงจรปิดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.13 บริหำรจัดกำรโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.14 ปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร  
     1.15 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยปุณยำกร เหล่ำวัฒนพงศ์ กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
     1.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำได้รับมอบหมำย 

2. นำงสำวอริญำ วงศ์ชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 3 
ปฏิบัติหน้ำที่  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  
    2.1 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล DLTV และ DLIT ของสถำนศึกษำ 
    2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
    2.3 สนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
    2.4 สนับสนุนกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
    2.5 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
    2.6 พัฒนำ ปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
    2.7 พัฒนำ ปรับปรุง และบริหำรจัดกำรระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ในส่วนผู้ดูระบบ 
    2.8 บริหำรจัดกำร จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับ
สถำนศึกษำกับผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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    2.9 บริหำรจัดกำร ระบบ Smart OBEC ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในส่วน
ของผู้ดูระบบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2.10 บริหำรจัดกำร ระบบบันทึก สพฐ (D-OBEC) พ้ืนฐำน ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2.11 ติดตำม ประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและ สถำนศึกษำ 
    2.12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองของกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนของกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    2.13 รำยงำนระบบควบคุมภำยในของกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
    2.14 รำยงำนกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (PMQA4.0) 
    2.15 ปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร  
    2.16 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยมนตรี นันไชย กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
    2.17 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำได้รับมอบหมำย 

3 นำยปุณยำกร เหล่ำวัฒนพงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 35 
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีบทบำทและหน้ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
    3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    3.2 ศึกษำ วิเครำะห์และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
    3.3 ศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
    3.4 ศึกษำ วิเครำะ และด ำเนินกำรแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.5 ติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำและพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยข้อมูล และกำรโต้ตอบผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร 
     3.7 พัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  
     3.8 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
     3.9 บริหำรจัดกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.10 บริหำรจัดกำรระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center) ในส่วน
ของผู้ดูระบบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.11 บริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ในส่วนของผู้ดูระบบ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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     3.12 บริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนคุณภำพมัธยมศึกษำ (SESA) ในส่วนของผู้ดูระบบ 
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3.13 บริหำรจัดกำรระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล (IP Phone) 
     3.14 ติดตำม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ  
     3.15 งำนธุรกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     3.16 ปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
     3.17 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวอริญำ วงศ์ชัย กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     3.18 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำได้รับมอบหมำย 

กลุ่มนโยบำยและแผน  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

 2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 

 3) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน 
 4) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
กลุ่มนโยบำยและแผน 

 1. นำงอุดม  ถำวร  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ อ 30 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้               
  1.1  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน 

 1.2  สนับสนุน ดูแล ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 1.3  กลั่นกรองและวิเครำะห์งำนเพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน 

 1.4  วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
 1.5  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 

 1.6  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

 2. นำงสำวอังค์ริสำ  รัตนกุล  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่  
อ 31  มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน งำนวิเครำะห์งบประมำณ ดังนี้  
  2.1  ประสำนกำรจัดสรรงบประมำณรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้แก่สถำนศึกษำ 
  2.2  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ รำยกำรงบลงทุน 

  2.3   งำนจัดตั้ง/จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  รำยกำรงบลงทุน 

  2.4   เสนอขอ/จัดสรรงบประมำณของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัย 
  2.5   งำนเสนอขอ/จัดสรรงบประมำณรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ-ประปำของโรงเรียน 

ในสังกัด 



28 

 

  2.6  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำงอุดม  ถำวร และนำงณัฐกิตติ์  วงค์น้ ำโจ้ กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  2.7  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

 3. นำงณัฐกิตติ์  วงค์น้ ำโจ้  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่   
อ 32 หน้ำที่และรับผิดชอบงำน งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน ดังนี้ 
 3.1  ศึกษำรำยละเอียด วิเครำะห์กรอบงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย จุดเน้น และ
กิจกรรมส ำคัญตำมกลยุทธ์ 
 3.2 ติดตำมประเมินผล  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
 3.3 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน 

 3.4  ติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 3.5 พัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 3.6 จัดท ำรำยละเอียด เครื่องมือกำรเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.7 จัดท ำข้อมูลระบบอิเลคทรอนิกส์กำรติดตำมและประเมินผล (e-MES) 
 3.8 งำนน ำเข้ำข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบติดตำม และประเมินผลแห่งชำติ  
(eMENSCR)  
 3.9 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวอังค์ริสำ  รัตนกุล และ นำงนิธิวดี  วีเกต  กรณีไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 3.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

 4. นำงดำววรรณ  สินธุบุญ  ต ำแหน่ง  วิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 33  
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน งำนวิเครำะห์งบประมำณ  ดังนี้ 
 4.1  งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ รำยกำรงบด ำเนินงำน  งบบุคลำกร 
 4.2   งำนจัดตั้ง/เสนอของบประมำณ/จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  รำยกำร 
งบด ำเนินงำน  งบบุคลำกร 
 4.3  งำนบริหำรงบประมำณ กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของส ำนักงำน  

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 4.4  ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 4.5  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวอังค์ริสำ  รัตนกุล และนำงนิธิวดี  วีเกต กรณีไปรำชกำรหรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 4.6  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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 5. นำยเชำว์ เชื้อบุญยืน  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่  อ 34  
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน งำนนโยบำยและแผน  ดังนี้ 
 5.1  วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
   5.2  จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน 
   5.3  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

   5.4  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

   5.5  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 

   5.6  งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถำนศึกษำ 
   5.7  งำนจัดท ำแผนชั้นเรียน (School Mapping) 
   5.8  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงดำววรรณ สินธุบุญ และนำงนิธิวดี  วีเกต กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   5.9  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 6. นำงนิธิวดี  วีเกต   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   ต ำแหน่งเลขท่ี อ 36 มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน งำนธุรกำร ดังนี้ 
  6.1 กำรรับ–ส่ง ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแล
กำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office, e-filing และ my-office ของกลุ่มนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท ร ำ บ พร้ อ ม ทั้ ง น ำ ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ ำ ย เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ แ ล ะก ำ ร สื่ อ ส ำ ร ม ำ ใ ช้ ใ น 

กำรปฏิบัติงำน 

  6.2  เสนอขอ/จัดสรรงบประมำณของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัย 

   6.3 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ งบลงทุน 

   6.4 ติดตำมและรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและของ
ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
   6.5 งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
   6.6 งำนจัดประชุมในกลุ่มนโยบำยและแผน 

   6.7 งำนประสำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือระดมทรัพยำกร 

   6.8 งำนประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนและเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ  
   6.9 งำนจัดหำและดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่ม 

   6.10 งำนสหวิทยำเขต โดยมีหน้ำที่ประสำนงำนประธำนสหวิทยำเขต และรับผิดชอบกำรจัดประชุม
สหวิทยำเขต โดยจัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม จดบันทึก และรำยงำนกำรประชุม 

   6.11 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงณัฐกิตติ์  วงค์น้ ำโจ้ นำงดำววรรณ สินธุบุญ และนำยเชำว์ เชื้อบุญยืน 
กรณีไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตำม 

   6.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ขอบข่ำย/ภำรกิจ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
1. นำงรุ่งทิวำ ธีระตระกูล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 37 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
     1.1 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และนิเทศกำรปฏิบัติงำน วินิจฉัยสั่งกำรและแก้ไขปัญหำในกลุ่มส่งเสริม 

กำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์ตำมหนังสือสั่งกำร 
    1.2 ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอควำมคิดเห็นตำมควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
    1.3 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.4 ปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     1.5 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 

    1.6 งำนวิเทศสัมพันธ์ 
   1.7 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภำค ระดับประเทศ  
   1.8 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   1.9 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

   1.9.1 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)  
   1.9.2 ปฏิบัติงำนแทนนำงวรำภรณ์ เชื้อน้อย กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  

1.9.3 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
   1.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
2. นำงวรำภรณ์ เชื้อน้อย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขที่ อ 38 มีหน้ำที่ 

และรับผิดชอบงำนดังนี้ 
        2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มคนที่ 1 กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติรำชได้ 

   2.2 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ นอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

2.2.1 งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 
  1) งำนจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 
  2) งำนยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ 
  3) งำนตรวจสอบวุฒิ และกำรรับรองควำมรู้ 
  4) งำนสั่งซื้อแบบพิมพ์ 

2.2.2 กำรขออนุญำตให้นักเรียนออกนอกสถำนศึกษำ 

   2.3 งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ งำนส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   2.4 งำนวิเทศสัมพันธ์ งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ  
   2.5 งำนประสำนส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนประสำน

และส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
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   2.6 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ
เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 

   2.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
2.7.1 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
2.7.2 ปฏิบัติงำนแทนนำงรุ่งทิวำ ธีระตระกูล กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
2.7.3 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

     2.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

3. นำยลัญจกร ผลวัฒนะ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 40 มีหน้ำที่ และ
รับผิดชอบงำนดังนี้ 
     3.1 งำนสุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญ ประโยชน์ 
นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กเยำวชนและงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
   3.1.1 งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย  

3.1.2 งำนส่งเสริมกีฬำ และนันทนำกำร  
3.1.3 งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์นักศึกษำวิชำทหำร  
3.1.4 งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน 
3.1.5 งำนสภำนักเรียน ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข็มแข็ง องค์กรสภำนักเรียน เด็ก เยำวชน 

ในสถำนศึกษำ 
3.1.6 งำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ 
3.1.7 งำนส่งเสริมสหกรณ์ และกำรออมในโรงเรียน  
3.1.8 กำรคัดเลือกผลงำนเด็กและเยำวชนเพื่อรับรำงวัล 

   3.2 งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ งำนจัดกำรศึกษำโรง
กำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

   3.3 งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับ
ศำสนำและกำรวัฒนธรรม 

   3.4 งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและจัดทะเบียน 

   3.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
3.5.1 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
3.5.2 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
3.5.3 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวฐำรดี วงศ์ษำ กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
3.5.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

      3.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

4. นำงสำวฐำรดี วงศ์ษำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 42 มีหน้ำที่ และ
รับผิดชอบ งำนดังนี้ 
     4.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ นอกระบบและ
กำรศึกษำ ตำมอัธยำศัย 
  4.1.1 กำรศึกษำในระบบ 
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   1) งำนส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
   2) กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล 
   3) กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์ 
   4) กำรจัดกำรศึกษำพ้ืนที่พิเศษ 
   5) กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน 
    6) กำรก ำหนดรหัสประจ ำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ำรับบริกำรกำรศึกษำส ำหรับผู้ไม่มีหลักฐำน
ทำงทะเบียน รำษฎร (G Code) ของสถำนศึกษำประเภทศูนย์กำรเรียน 

  4.1.2 กำรศึกษำนอกระบบ 
     4.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

4.2.1 งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กร 
สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
   4.2.2 กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   4.2.3 กำรคัดเลือกเด็กและเยำวชนเพื่อรับรำงวัล  

   4.3 งำนส่งเสริมงำนแนะแนว   งำนส่งเสริมกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ 
   4.4 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   4.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  4.5.1 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 

4.5.2 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
4.5.3 ปฏิบัติงำนแทนนำยลัญจกร ผลวัฒนะ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
4.5.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

      4.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 

5. นำงสำววศินี วนรัตน์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 41 มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำน 
ดังนี้  
     5.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 

5.1.1 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
    1) จัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    2) จัดกำรแข่งขันทำงวิชำกำร วิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ระดับมัธยมศึกษำ 
ตอนต้น (USO) และวิทยำศำสตร์โลกและอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ (IESO) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    3) กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และกำรพัฒนำมำตรฐำน
วิทยำศำสตร์ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ 
    3) งำนระบบสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำพิเศษและกำรศึกษำสงเครำะห์ (Special 
Education Technology : SET) (คัดกรองนักเรียนพิกำรเรียนรวม)  
   5.1.2 งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 
     5.2 งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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5.2.1 งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
    1) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ  
    2) กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  
    3) กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต  
    4) กิจกรรมให้ควำมรู้ กำรป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด/สำรเสพติด ในสถำนศึกษำ 
    5) กำรคัดเลือกผลงำนของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำบ ำเหน็จ 
ควำมชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด ระดับเขตพ้ืนที่ 
    6) งำนระบบสำรสนเทศกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด Narcotics 
Information System for Province Agency (NISPA) 
    7) งำนระบบสำรสนเทศระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ Care 
And Trace Addiction in School System(CATAS) 
   5.2.2 งำนป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
   5.2.3 งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   5.3. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   5.3.1 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 

5.3.2 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
   5.3.3 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวสุธินี หล้ำทำ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   5.3.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
       5.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
6. นำงวิรัทญำ ศิริวัง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี อ 44 มีหน้ำที่และ

รับผิดชอบ งำน ดังนี้ 
     6.1 งำนธรุกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้อง 
รวดเร็ว จัดท ำสถิติกำรรับ-ส่ง หนังสือรำชกำร 
   6.1.1 งำนจัดหำและดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
   6.1.2 งำนประสำนกำรด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 
  6.1.3 งำนสืบค้นหนังสือรำชกำรของกลุ่ม จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศของกลุ่ม และงำน 

ที่เก่ียวข้อง 
   6.1.4 กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร  
     6.2 งำนกำรพิทักษ์สิทธิเด็กเยำวชน 
    6.3 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

6.3.1 งำนทุนกำรศึกษำ 
6.3.2 งำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
6.3.3 งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 

   6.4 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
6.4.1 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
6.4.2 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำววศินี วนรัตน์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
6.4.3 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

      6.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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7. นำงสำวสุธินี หล้ำทำ พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่ง นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
มีหน้ำที่และรับผิดชอบงำนดังนี้ 

   7.1 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  7.1.1 วิเครำะห์และวินิจฉัยปัญหำนักเรียนเป็นรำยบุคคลที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อ 

ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ แบบทดสอบทำงจิตวิทยำด้ำนสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และวำงแผนกำรแก้ไข
ปัญหำ 

  7.1.2 ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรำยบุคคล รำยกลุ่ม และบ ำบัดครอบครัว  
เพ่ือกำร บ ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่องหรือปัญหำที่มีควำมซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยำเสพติด 
กำร ทะเลำะวิวำท/กำรใช้ควำมรุนแรง 

  7.1.3 ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษในโรงเรียน เช่น เด็กบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD)  
เด็กสมำธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญำบกพร่อง เป็นต้น 

  7.1.4 รับกำรส่งต่อจำกครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  7.1.5 ประสำนกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนภำยนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

เฉพำะด้ำน และ กำรรับส่งกลับเข้ำสู่ระบบโรงเรียน 
  7.1.6 งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   7.2 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  7.2.1 งำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)  

7.2.2 ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ 
   7.2.3 งำนป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) โรคเอดส์ 
เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนในสังกัด 

  7.2.4 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำววศินี วนรัตน์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
   7.2.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
      7.3 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
หน่วยตรวจสอบภำยใน   มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
2)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิต

หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
3)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4)  ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
5)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

ประกอบด้วยบุคลำกรดังต่อไปนี้ 
 1. นำงมัณฑณำ  ลิ้มตระกูล  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี  
อ 48 ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมกรอบภำระงำนหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ปฏิบัติ
หน้ำที่ดังนี้   
 1.1 งำนควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำน ประสำนงำน และ ตรวจคัดกรองงำนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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 1.2  งำนประเมินระบบควบคุมภำยใน ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของทุกกลุ่มในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน ที่ได้จัดท ำและประเมินตนเองตำมระเบียบที่ก ำหนด และรำยงำนผล
กำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (ปค.6) 
 1.3 งำนประเมินควำมเสี่ยง โดยประเมินควำมเสี่ยงของกิจกรรมกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของทุก
กลุ่ม ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 1.4 งำนตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน พัสดุและทรัพย์สินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ
สถำนศึกษำในสังกัด  
 1.5 งำนให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ล ำปำง ล ำพูน และสถำนศึกษำในสังกัด ในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรดูแลทรัพย์สิน 
และกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 1.6 งำนจัดท ำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และมีกำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบ
ภำยในให้หน่วยรับตรวจทรำบทั่วกัน 
 1.7  งำนวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน  จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน  ได้แก่ แผนกำรตรวจสอบ
ระยะยำว (Audit Universe)  แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (Audit Plan) และแผนกำรปฏิบัติงำน (Engagement 
Plan)  
 1.8  งำนประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือสอบ
ทำนและทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอก 
 1.9  งำนน ำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และควำมเห็นแก่ฝ่ำยบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  และสถำนศึกษำในสังกัด ในด้ำนกำรควบคุมภำยใน บริหำรควำมเสี่ยง กำรก ำกับดูแลที่ดี  
   1.10  งำนจัดตั้งเครือข่ำยและพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำในสังกัด 

   1.11  งำนพัฒนำระบบกำรตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน และสถำนศึกษำในสังกัด 
   1.12  ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวกนกวรรณ บุญสูง ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
   1.13  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 2. นำงสำวกนกวรรณ บุญสูง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ อ 49 
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
 2.1 งำนธุรกำร โดยกำรควบคุมกำรรับและน ำส่งหนังสือ และเอกสำรทำงรำชกำร รวมทั้งกำร
ประสำนงำนและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 2.2 งำนสำรสนเทศ โดยจัดกำรข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภำยในให้เป็นระบบ ใช้เป็นสำรสนเทศเพ่ือ
กำรตรวจสอบ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 2.3 งำนระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
ประเมินกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด  รวมทั้งข้อมูลสรุปผลกำรประเมินแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
 2.4 งำนประเมินควำมเสี่ยง โดยประเมินควำมเสี่ยงของกิจกรรมกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของทุก
กลุ่ม ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 
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 2.5 งำนตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน พัสดุและทรัพย์สินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน และ
สถำนศึกษำในสังกัด  
 2.6 งำนให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ แก่ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ล ำปำง ล ำพูน และสถำนศึกษำในสังกัด ในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรดูแลทรัพย์สิน 
และกำรปฏิบัติตำมนโยบำย  กฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2.7 งำนประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน โดยกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) เพ่ือสอบ
ทำนและทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอก 
 2.8 งำนจัดท ำกระดำษท ำกำรและรำยงำนกำรตรวจสอบ เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชำ รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 
 2.9 งำนจัดตั้งเครือข่ำยและพัฒนำผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำในสังกัด 
              2.10 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงมัณฑณำ ลิ้มตระกูล กรณีไปรำชกำรหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
              2.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

กลุ่มกฎหมำยและคดี  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

          1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
          2) ด ำเนินกำรสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
          3) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
          4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
          5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
          6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
          7) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
          8) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          9) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 
         10) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
กลุ่มกฎหมำยและคดี ประกอบด้วยบุคลำกร ดังนี้  

 1. นำยชวพล แก้วศิริพันธ์ ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 26 ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจงำนดังนี้ 
               1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
               1.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนเรื่องร้องเรียน 
              1.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบสวนวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
               1.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
               1.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
               1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
               1.7 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของหน่วยงำน  
                1.8 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด ำเนินกำรโครงกำร
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำร สพฐ.ใสสะอำดปรำศจำกคอร์รัปชั่น ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำร ประเมิน ITA 
              1.9 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดี 

ของรัฐ 
              1.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
1)  ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพทำง

กำรศึกษำ 
2)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำโดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับกำรนิเทศ 
3)  มุ่งม่ัน พัฒนำผู้รับกำรนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
4)  พัฒนำแผนกำรนิเทศให้สำมำรถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
5)  พัฒนำและใช้นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำจนเกิดผลงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้นเป็นล ำดับ 
6)  จัดกิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำโดยเน้นผลถำวรที่เกิดแก่ ผู้รับกำรนิเทศ 
7)  รำยงำนผลก ำรนิเทศก ำรศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ 
8)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
9)  ร่วมพัฒนำงำนกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
10)  แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ 
11)  เป็นผู้น ำและสร้ำงผู้น ำทำงวิชำกำร 
12)  สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำงำนได้ทุกสถำนกรณ ์

  

ขอบข่ำยภำรกิจบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน 
1. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้  
2. กลุ่มงำนวัด และประเมินผลกำรศึกษำ          
3. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
4. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
6. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
7. งำนธุรกำร 
 

1. นำยสรวง  ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

2. นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้       

 ๑. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำร  กำรควบคุมภำยในกลุ่มให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน มีควำมคล่องตัว  รวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ  
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 ๒. ติดตำม ดูแล ควบคุมก ำกับ เร่งรัด กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในกลุ่มให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  โดยค ำนึงถึงประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน 

 ๓. ประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มและพัฒนำแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 ๔. ก ำกับ ติดตำม ดูแล ควบคุม และเร่งรัดกำรด ำเนินงำนของงำนธุรกำร  งำนของกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำนใน
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 
 5. วิเครำะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไข เอกสำร/งำน ทุกเรื่องของทุกงำน  ทุกกลุ่มงำนก่อนน ำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

 6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล และกำรผลิตสื่อให้
สอดคล้องกับกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ และ ไทยแลนด์ v.4.0 

 ๗. ด ำเนินกำรบริหำรโครงกำรทวิศึกษำ ในส่วนกำรจัดท ำหลักสูตรของกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ วช.๑, วช.๒ และด ำเนินกำรร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและแผน โดยกำรน ำ
นโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติจริงของสถำนศึกษำ 

๘. ให้ค ำปรึกษำ ควำมรู้ และข้อเสนอแนะตลอดจนแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

9. สร้ำงเครือข่ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน  และสถำนศึกษำในสังกัด
ในด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         10. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มในระบบดิจิตอล 

         ๑1. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
1. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

 ๑. นำงสำวสุดำภรณ์   สืบสุติน   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร    หัวหน้ำกลุ่มงำน 

 2. นำงสำวพิชญำ   ค ำปัน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  
 3. นำงสำวพลอยไพลิน   นิลกรรณ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 4. นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
 5. นำยพีรวุทธิ์    สีตำบุตร          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 6. นำงสำวภัทรมำศ ปินใจ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

1. งำนศึกษำค้นคว้ำ  วิเครำะห์  วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
2. รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระบวนกำรเรียนรู้    

ตำมขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มงำน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของงำน ดังนี้    
   2.๑ ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดทุกกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้   
    2.๒ พัฒนำหลักสูตรและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และที่แก้ไขปรับปรุง  
    2.๓  ศึกษำ รวบรวมข้อมูล และจัดท ำระบบสำรสนเทศ เรื่องหลักกำร แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
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      2.๔ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร พัฒนำครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
    2.๕ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ตำมแนวปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
    2.๖ ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำและน ำข้อมูลมำใช้ในกำร
วำงแผนพัฒนำ 
    2.๗ งำนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรเฉพำะด้ำน 
 3. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย ตลอดจนพัฒนำรูปแบบ เทคนิควิธีกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4.  นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพนู  ตำมนโยบำยและตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 5. นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ได้รับ
มอบหมำย 
 6. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

2. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ   
มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

 ๑. นำงสำวพิชญำ   ค ำปัน     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    หัวหน้ำกลุ่มงำน 

 2. นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 3. นำงสำวสุดำภรณ์   สืบสุติน     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
 4. นำงสำวพลอยไพลิน   นิลกรรณ์     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   
มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

1. รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำตำมขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มงำนโดย
กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ติดตำม ควบคุมก ำกับดูแล และด ำเนินกำรให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. รับผิดชอบและด ำเนินกำรในกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ตำมขอบข่ำยภำรกิจของงำนให้
บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของงำนดังนี้  
    2.1 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ    
  2.๑.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีกำร เครื่องมือวัด และประเมินผลกำรศึกษำ 
  2.๑.๒ วำงแผนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุมสำระ กำรเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสำระของ
หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
  2.๑.๓ ก ำหนดแนวทำงในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรและ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด 
  2.๑.๔ ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
  2.๑.๕ ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำและให้บริกำรสอบวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถให้กับนักเรียน 
  2.๑.๖ จัดสร้ำงโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้     
  2.๑.๗ จัดท ำรำยงำนผลกำรเรียนเฉลี่ยนักเรียน (GPA & PR) 
  2.1.8 งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
           2.1.9 งำนส่งเสริมกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ และกำรวิจัยในชั้นเรียน  
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 3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของสถำนศึกษำแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพนู   
 4. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย ตลอดจนพัฒนำรูปแบบ เทคนิควิธีกำรนิเทศกำรบริหำร และกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 5. ด ำเนินกำรประสำนและด ำเนินกำรจัดสอบ PRE O-NET/O-NET/GAT-PAT วิชำสำมัญ 9 วิชำ และ
สอบกำรคัดเลือกนักเรียนกลุ่มภำคเหนือเพ่ือเข้ำสถำบันอุดมศึกษำ (โควต้ำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่) 
 6. ด ำเนินกำรและประสำนงำนกำรบริหำรกำรจัดสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีกำรศึกษำ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 7. ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรศึกษำแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ของนักเรียนไทย เทียบกับนำนำชำติ (Trends in International Mathematics and Science Study : TIMSS) 
 8. ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล  (Programme 
for International Student Assessment : PISA) 
 9. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพนู  ตำมนโยบำย และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 10. นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ได้รับมอบหมำย 

11. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

3. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

 มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

 ๑. นำยเดชก ำพล เจดีย์ยอด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   หัวหน้ำกลุ่มงำน 
 2. นำงศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

3. นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
4. นำยพีรวุทธิ์   สีตำบุตร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

 5. นำงสำวภัทรมำศ ปินใจ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
  

มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ    

แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน   
2. รับผิดชอบและด ำเนินกำรในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำตำม

ขอบข่ำยภำรกิจของงำนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
    2.๑ งำนส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
    2.๑.๑ ศึกษำควำมต้องกำร นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทำงกำรศึกษำ 
                     2.๑.๒  ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งสื่อต้นแบบของ
หน่วยงำนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
                     2.๑.๓ พัฒนำ/รวบรวม/ท ำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำไว้เป็นต้นแบบใน
หน่วยงำน 
                     2.๑.๔ ส่งเสริม และพัฒนำครู ผู้บริหำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำร 
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                      2.๑.๕ ประชุม/สัมมนำ/อบรมเพ่ือพัฒนำครู ผู้บริหำร และบุคลำกรในสังกัดในด้ำนสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                      2.๑.๖ นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพ่ือ
น ำผลมำปรับปรุง และพัฒนำให้มีประสิทธิภำพ 
                      2.๑.๗ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ                                             
    2.2 งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรผลิตสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
    2.3 งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจั ยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
                      2.3.๑ ศึกษำ และพัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง กำรศึกษำ 
                      2.3.๒ วิจัย พัฒนำ ผลิตสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
                      2.3.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำที่ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้มีโอกำส และเปลี่ยนผลกำรวิเครำะห์ วิจัยน ำไปใช้ และเผยแพร่กำรจัดนิทรรศกำร/
กำรประกวด/กำรเผยแพร่ 
            2.๔.๔ งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
 3. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย ตลอดจนพัฒนำรูปแบบ เทคนิควิธีกำรนิเทศ กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพนู  ตำมนโยบำย และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 5. นิเทศ  ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ได้รับมอบหมำย 
 6.โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล DLTV/DLIT ส ำหรับโรงเรียน       
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ โดยโรงเรียนพ่ีเลี้ยงสังกัด สพม.ลปลพ 
 7. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

4. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

๑. นำงศรีจันทรัตน์   กันทะวัง    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    หัวหน้ำกลุ่มงำน 

           2. นำยสรวง    ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 3. นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 4. นำงสำวพิชญำ ค ำปัน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 5. นำงชนัดดำ    ทิพย์เลิศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 6. นำงสำวสุดำภรณ ์ สืบสุติน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 7. นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

 8. นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 9. นำงสำวภัทรมำศ ปินใจ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 10. นำยเดชก ำพล   เจดีย์ยอด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
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 1. ศึกษำ ค้นคว้ำ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรวิเครำะห์ วิจัยกำรเรียนกำรสอน      
และกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบ กำรบริหำร และนิเทศกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
มีมำตรฐำนเท่ำเทียมกัน 

3. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพนู  ตำมนโยบำย และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

4. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ         
ที่ได้รับมอบหมำย 

5. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
5. กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

๑. นำงสำวภัทรมำศ   ปินใจ    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  หัวหน้ำกลุ่มงำน 
2. นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 3. นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 4. นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
๒. ส่งเสริม และประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน และประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

จำกหน่วยงำนต้นสังกัด  
๓. ส่งเสริม และประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอก 

  ๔. ศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ใน
พันธกิจ 

๕. สรุป และรำยงำนผล 
6. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 

ล ำพนู  ตำมนโยบำยและตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
7. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่

ได้รับมอบหมำย 
8. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

6. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 

 มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

๑. นำยสรวง  ศรีแก้วทุม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    หัวหน้ำกลุ่มงำน 
2. นำงศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

4. นำงสำวพิชญำ ค ำปัน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

5. นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
  6. นำงสำวสุดำภรณ ์ สืบสุติน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 7. นำยเดชก ำพล เจดีย์ยอด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 8. นำงสำวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
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มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
1. รับผิดชอบงำนวำงแผนกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ดังนี้ 
    1.๑ รวบรวม วิ เครำะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่                                         

กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพนู   
     1.๒ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     1.๓ เสนอแผนยุทธศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ      

    1.๔ ประสำนงำน/จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมแผน 
     1.๕ วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     1.๖ สรุปและประเมินผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ      
 2. รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนวิชำกำร  ดังนี้ 
     2.๑ ด ำเนินกำรให้มีข้อมูลด้ำนวิชำกำร ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน   
     2.๒ รวบรวม วิเครำะห์ และบันทึกข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำร ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ   
     2.๓ ปรับปรุงระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
     2.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ำย และ Internet 
     2.๕ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ 

 3. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำงำนวิเครำะห์  วิจัย ศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำรูปแบบเทคนิควิธีกำรนิเทศกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพนู   
 4. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน   
 5. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพนู  ตำมนโยบำยและตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
 6. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน และเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ได้รับมอบหมำย 
 7. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

7. งำนธรุกำร 
 มีคณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

๑. นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  หัวหน้ำกลุ่มงำน 

2. นำยพีรวุทธิ์    สีตำบุตร          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  
 3. นำงสำวิตตร ี   ยุชมภู  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 

มีหน้ำที่และปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
1. กำรจัดท ำเอกสำร กำรเก็บ รักษำ กำรยืม และกำรท ำลำย 
2. กำรรับ–ส่ง ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแลกำร

รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office, e-filing และ my-office แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบพร้อมทั้งน ำระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่งหนังสือรำชกำร ของกลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ 
4. งำนจัดหำและดูแลบ ำรุงรักษำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่ม 

 5. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
1. กำรยกระดับทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
    - นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
    - นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 

2. โครงกำรโรงเรียน คอนเน็กอีดี  
    - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
3. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลและโรงเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำ 
    - นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
4. โรงเรียนขนำดเล็ก 
    - นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 
5. โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership) 
    - นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
6. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    - นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
7. โรงเรียนวิถีพุทธ  
    - นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร    - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
8. โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีสติสมำธิเป็นฐำน,  โครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
    - นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ   - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด     - นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 

9. STEM Education   
    - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสตุิน 
    - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
    - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
10. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
      - นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
      - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
      - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน    
      - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
11. กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
      - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 
12. Active Learning  
      - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
13. กำรจัดกำรเรียนรู้พหุปัญญำ 
      - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
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14. โครงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ ๑๐ สู่กำรปฏิบัติ  กำรศึกษำต้องมุ่ง
สร้ำงพ้ืนฐำนให้ผู้เรียน ๔ ด้ำน 
      - นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
      - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
15. โครงกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงศำสตร์พระรำชำ/สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
      - นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 
      - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
16. โครงกำรอำรยเกษตรฯ  “โคก หนอง นำ น้ ำใจแห่งควำมหวัง” 
      - นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 
      - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
17. หลักสูตรอำชีพ/เพ่ือกำรมีงำนท ำ,   หลักสูตรเชื่อมโยง ศธจ./อำชีวศึกษำ,   กำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ,     
นักธุรกิจน้อย 
      - นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
      - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 
18. กำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำ/โครงงำนเป็นฐำน (PBL) วิทยำศำสตร์พลังสิบ 
      - นำงสำวสุดำภรณ์ สืบสตุิน 
      - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 

19. ห้องเรียนดนตรี 
      - นำยสรวง  ศรีแก้วทุม 
      - นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 

20. Innovation For Thai Education (IFTE)  นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ 
      - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 

      - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
21. โครงกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่สถำนศึกษำ, โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
      -  นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
      -  นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
22. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพ่ือพัฒนำสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษำและทักษะ
ชีวิตในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
      - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 

22. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน  
      - นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
      - นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
23. โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สุขภำวะ 
      - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
      - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน  
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24. โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
      - นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
      - นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
      - นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ  

25. โครงกำรวิทยำกำรค ำนวณ 
      - นำงสำวสุดำภรณ์ สืบสตุิน 
      - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
      - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
      - นำงสำวพลอยไพลิน นิกรรณ์ 
      - นำงชนัดดำ ทิพย์เลิศ 

26. นโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำส ำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
      - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
      - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน  
 

งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร (นโยบำยเดิมที่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง) 
1.  โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
     - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสตุิน 
     - นำงสำวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 
     - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 

2.  โรงเรียนคู่พัฒนำ 
     - นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 

     - นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสตุิน 

3.  งำนจัดกำรเรียนรวม/เรียนร่วม 

     - นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
     - นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
     - นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
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งำนศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ที ่ ศูนย์สำระกำรเรียนรู้ จังหวัดล ำปำง จังหวัดล ำพูน ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ 

1 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย 

โรงเรียน 
ล ำปำงกัลยำณี 

โรงเรียน 
ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
นำยสรวง  ศรีแก้วทุม 
นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 

2 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีวิวิทยำ 
- วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

โรงเรียน 
บุญวำทย์
วิทยำลัย 

 
โรงเรียนเถิน

วิทยำ 
 

โรงเรียน 
จักรค ำคณำทร   
จังหวัดล ำพูน 

นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 
นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
 

3 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

โรงเรียน 
เสริมงำม
วิทยำคม 

 

โรงเรียนป่ำซำง นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 
นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 

4 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

โรงเรียน 
ล ำปำงกัลยำณี 

โรงเรียน 
ส่วนบุญโญปถัมภ์ 

ล ำพูน 
 

นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 

5 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

โรงเรียน 
แม่เมำะวิทยำ 

โรงเรียน 
เวียงเจดีย์วิทยำ 

นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 
 

6 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

โรงเรียน 
บุญวำทย์
วิทยำลัย 

โรงเรียน 
ส่วนบุญโญปถัมภ์ 

ล ำพูน 
 

นำงสำวพลอยไพลิน นิลกรรณ ์
นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
นำงสำวสุดำภรณ์ สืบสุติน 

7 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียน 
วังเหนือวิทยำ 

โรงเรียน 
จักรค ำคณำทร   
จังหวัดล ำพูน 

นำยสรวง  ศรีแก้วทุม 
นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 

8 ศูนย์พัฒนำวิชำกำร กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

โรงเรียน 
ประชำรัฐ
ธรรมคุณ 

โรงเรียน 
บ้ำนแป้นพิทยำคม 

นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 

9 ศูนย์พัฒนำกำรจัด 

กำรเรียนรู้ “คอมพิวเตอร์” 

โรงเรียน 
บุญวำทย์
วิทยำลัย 

โรงเรียน 
จักรค ำคณำทร   
จังหวัดล ำพูน 

นำงสรวง  ศรีแก้วทุม 
นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
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ที ่ ศูนย์สำระกำรเรียนรู้ จังหวัดล ำปำง จังหวัดล ำพูน ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ 

10 ศูนย์กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำ
พัฒนำกำร 

เขลำงค์นคร 

โรงเรียน 
เวียงเจดีย์วิทยำ 

นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 
นำยพีรวุทธิ์ สีตำบุตร 
นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 

11 ศูนย์พัฒนำห้องสมุดและ
ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 

โรงเรียน 
ล ำปำงกัลยำณี 

โรงเรียน 
แม่ทำวิทยำคม 

นำงศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
 

12 ศูนย์แนะแนว โรงเรียน 
ล ำปำงกัลยำณี 

โรงเรียน 
ส่วนบุญโญปถัมภ์

ล ำพูน 

นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
 

13 ศูนย์พัฒนำกำรวัดและ
ประเมินผล และกำรวิจัย 

โรงเรียน 
ล ำปำงกัลยำณี 

โรงเรียน 
ทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 

นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 
นำงสำวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 
นำงชนัดดำ ทิพย์เลิศ 

14 ศูนย์สะเต็มศึกษำ  
(STEM Education) 

โรงเรียน 
แจ้ห่มวิทยำ 

 

โรงเรียน 
ส่วนบุญโญปถัมภ์  

ล ำพูน 

นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 

นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 

นำงสำวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ 
15 ศูนย์อำเซียนศึกษำ (ASEAN) โรงเรียน 

บุญวำทย์
วิทยำลัย 

โรงเรียน 
จักรค ำคณำทร  
จังหวัดล ำพูน 

นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 

16 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียน 
สบปรำบพิทยำคม 

โรงเรียน 
ธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง 

นำยพีรวุทธิ์ สีตำบุตร 
นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 

17 ศูนย์ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม 

โรงเรียนแจ้ห่ม
วิทยำ/โรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์

จิตต์อำรี 

 
- 

นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 

18 ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคล เพ่ือ
ควำมเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center 
: HCEC) 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำ
พัฒนำกำร      

เขลำงค์นคร/
โรงเรียนเถินวิทยำ/
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ 

โรงเรียน 
ส่วนบุญโญปถัมภ์ 

ล ำพูน/ 
โรงเรียนเวียง
เจดีย์วิทยำ 

นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 
นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
นำยเดชก ำพล เจดีย์ยอด 
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งำนรับผิดชอบพื้นที่สหวิทยำเขต 

ที ่ สหวิทยำเขต โรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ 

1 กัลยำ 1. ล ำปำงกัลยำณี 
2. โป่งหลวงวิทยำรัชมังคลำภิเษก 
3. ห้ำงฉัตรวิทยำ 
4. เตรียมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร 
5. แม่สันวิทยำ 
6. เวียงตำลพิทยำคม 

นำงศรีจันทรัตน์ กันทะวัง 
นำยพีรวุทธิ์  สีตำบุตร 
 
 

2 บุญวำทย์ 1. บุญวำทย์วิทยำลัย 
2. แม่เมำะวิทยำ 

3. สบจำงวิทยำ 
4. ประชำรัฐธรรมคุณ 
5. ประชำรำชวิทยำ 
6. เมืองมำยวิทยำ 
7. เสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ 
8. กิ่วลมวิทยำ 

นำงสำวสุดำภรณ์  สืบสุติน 

นำยสรวง  ศรีแก้วทุม 
 

3 พญำวัง 1. แจ้ห่มวิทยำ 
2. วังเหนือวิทยำ 
3. เมืองปำนพัฒนวิทย์ 
4. เมืองปำนวิทยำ 
5. ทุ่งอุดมวิทยำ 
6. ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

นำยเดชก ำพล  เจดีย์ยอด 
นำงสำวภัทรมำศ  ปินใจ 

4 เถินบุรินทร์ 1. เถินวิทยำ 
2. เวียงมอกวิทยำ 
3. แม่พริกวิทยำ 
4. สบปรำบพิทยำคม 
5. เกำะคำวิทยำคม 
6. ไหล่หินวิทยำ 
7. เสริมงำมวิทยำคม 
8. แม่ทะวิทยำ 
9. แม่ทะพัฒนศึกษำ 
10. แม่ทะประชำสำมัคคี 

นำงชนัดดำ  ทิพย์เลิศ 
นำยพงศ์สิษฐ์  สิริวรำพงศ์ 
 

5 หริภุญชัย 1. จักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 
2. อุโมงค์วิทยำคม 
3. ป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ 
4. แม่ทำวิทยำคม 
5. ทำขุมเงินวิทยำคำร 

นำงสำวพิชญำ  ค ำปัน 
นำงสำวสุดำภรณ์ สืบสุติน 

นำงสำวพลอยไพลิน  นิลกรรณ์ 
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