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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  เป็นระบบและการกระจายอำนาจการ
จัดการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาทหน้าที่ตามภารกิจตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา๔๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา 
๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓   

   ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ถูกต้อง  ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ประจำปี พ.ศ. 2564  ขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการต่อไป   ขอขอบคุณทุกท่าน และกลุ่มกลุ่มงานทุกกลุ่มที่ได้ให้ข้อมูลเพ่ือ
จัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จ เรียบร้อย 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ที่   22 /๒๕๖5 

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

...................................................................... 
 ด้วย ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา๔๕ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ประจำปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
   1.นายสมภพ  ทิพย์เวียง ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต ๑  ตำแหน่งเลขที่ 2 รับผิดชอบปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
      ๑. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ รองจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ลำดับที่ 1  
      ๒. ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ งการปฏิบัติราชการ หรือ ดำเนินการอ่ืนในภารกิจงานของ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
       ๓. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และดูแล การปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
       ๔. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา 
       ๕. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
กำหนด หรือ มอบหมาย 
       6. รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 1 - 4 และอำเภอบ้านธิ โดย 
มีหน้าที่ดังนี้ 
            6.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
          6.2 กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
               6.3 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
            6.4 ประสานการระดมทรัพยากร  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาสถานศึกษา 
                6.5 พัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 
          6.6 ประสานส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่าย 
ที่รับผิดชอบ 
             6.7 ป้องกัน  และแก้ไข้ปัญหา  ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

/6.8 ประสานการ... 



๒ 
 

            6.8 ประสานการปฏิบัติราชการทัว่ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
         6.9  เสนอแนะ พิจารณาเสนอความดี ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่รบัผิดชอบ 
              2. นายวินัย   แป้นน้อย  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต ๑  ตำแหน่งเลขที่  4  รับผิดชอบปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
          ๑. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
รองจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ลำดับที่ 2 
        ๒. ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอ่ืนในภารกิจงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสาร 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และดูแล การปฏิบัติงานใน
ภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 
       ๔. ประสาน ส่ งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่ วยงานอื่น 
ในการจัดการศึกษา 
       ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
กำหนด หรือมอบหมาย 
         6. รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 1 - 2   โดยมีหน้าทีดั่งนี้ 
             6.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษา 
              6.2 กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
            6.3 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
             6.4 ประสานการระดมทรัพยากร  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาสถานศึกษา 
              6.5 พัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
              6.6 ประสานส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายที่
รับผิดชอบ 
              6.7 ป้องกัน  และแก้ไข้ปัญหา  ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
             6.8 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
              6.9 เสนอแนะ  พิจารณาเสนอความดี  ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ 
  3. นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพนู เขต ๑ ตำแหน่งเลขที ่ 10 (ค)    รับผิดชอบปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
       ๑. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ รองจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ลำดับที่ 3 
 

 /๒. ปฏิบัติราชการแทน... 



๓ 
 

      ๒. ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอ่ืนในภารกิจงานของกลุ่ม
อำนวยการ  และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      ๓. ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และดูแล การปฏิบัติงานในภารกิจ
งานของกลุ่มอำนวยการ  และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      ๔. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา 
      ๕. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
กำหนด หรือ มอบหมาย 
      6. รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 – 2    โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
          6.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
          6.2 กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          6.3 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
           6.4 ประสานการระดมทรัพยากร  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาสถานศึกษา 
           6.5 พัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
            6.6 ประสานส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่าย 
ที่รับผิดชอบ 
        6.7 ป้องกัน  และแก้ไข้ปัญหา  ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           6.8 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
         6.9 เสนอแนะ  พิจารณาเสนอความดี  ความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ 
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กลุ่มอำนวยการ 

   ๑. นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่ อ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 
        ๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ
งานวิชาการ  งานบริหารทั่วไป  ในกลุ่มอำนวยการที่ต้องมีความชำนาญพิเศษ ใช้ประสบการณ์สูงมาก มีลักษณะ  
ความยาก คุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ   บริหารจัดการ   ตัดสินใจ แก้ปัญหา    กำกับ   ตรวจสอบ และบังคับ
บัญชา บุคลากร  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราวในกลุ่มอำนวยการ ประสานงานกับรองผู้อำนวยการฯ  กลุ่มงาน
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หน่วยงานภาครัฐอ่ืน และเอกชนที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ที่ได้รับมอบหมาย 
                   2. กำหนดแผนงาน  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   ควบคุม  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ  ปรับปรุง  แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
           3. ปฏิบัติงานให้การฝึกอบรม   เป็นวิทยากร  ให้ความรู้  และให้คำปรึกษา   แนะนำในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ผู้เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และบุคลากร ในหน่วยงาน
และองค์กรอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือประสานงาน 
                             4. เข้าร่วมประชุมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มอำนวยการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  กับหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอ่ืน หรือได้รับการแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการต่าง  ๆ ตามทีไ่ด้รับการแต่งตัง้หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
                             5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ หน่วยงานการศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอ่ืน หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
            6. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
                             7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต ๑ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและกรณีการปรับย้าย ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และงานทางวิชาการอ่ืน  ๆ  
        8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       ๒. นางสุภัทตรา  เพลียหาญ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 
อ 5 ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่  ๑ ในกรณีที่ผู้อำนวยการ 
กลุ่มอำนวยการ ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้
         2. งานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
            3. งานการประเมินคุณคุณธรรม และความโปร่งใส ของโรงเรียนในสังกัด 
           4. งานพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)    
           5. งานการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
           6. งานการพัฒนาองค์กร ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

/7. งานการประชุม... 
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       7.  งานการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.  ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม
ระเบียบวาระการประชุม บันทึกเชิญประชุม จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทำและจัดเก็บระเบียบ
วาระการประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
         8. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่มในสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
                      9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจอมญาดา โชธาดานันท์ และนางสุดารัตน์ กุลวรา กรณีไม่อยู่ 
หรือไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ 
                       10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        3. นางสุดารัตน์  กุลวรา  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 6 
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับท่ี 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยกลุ่ม
อำนวยการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        2. งานเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ 
           2.๑ งานสร้างเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก 
           ๒.๒ งานพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
        3. งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
           ๓.๑ งานจัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงาน 
           3.๒ งานการผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่อเล็ก
ทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอ่ืน   
      3.๓ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ  และเครือข่ายประชาสัมพันธ์    

          3.๔ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา ครู และ
นกัเรียน 
       4. งานให้บริการข้อมูลขา่วสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่น ๆ 
             5. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือ คลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
        6. งานประสานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา   

               ๗. งานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 COVID-19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
        8. งานการขอกำหนดพ้ืนทีพิ่เศษของโรงเรียนในสังกัด 
        9. งานสมุดบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งข้อมูล รวมถึงการ 
จัดจำหน่าย 

        10. งานประสานการต้อนรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน องค์กร 
        ๑1. งานประสานการดำเนินการรับนักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        12. งานสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         13. งานพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            14. งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                           ๑4.๑ งานเลขานุการสวัสดิการกองทุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
                           ๑4.๒ การจัดสวัสดิการต่างๆ ที่เก่ียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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                           ๑4.๓ การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1 
                           ๑4.๔ การแสดงความอาลัย ร่วมทำบุญกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลในครอบครัว
เสียชีวิต 
                           ๑4.๕ การทำประกันชีวิตหมู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  
                           ๑4.๖ งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
                    15. งานตรวจสอบ รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายและจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สำหรับการประชุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
                    16. งานการจัดกิจกรรมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต ๑  
                               16.1 งานวันขึ้นปีใหม่ 
                               16.2 งานทำบุญสำนักงาน 
                               16.3 งานจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว 
                               16.4  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด 
                               16.5  งานการเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งผู้บริหาร 
      17. ปฏิบัติงานร่วม หรือ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่ม 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
            ๑8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุภัทตรา  เพลียหาญ  และนายพิทักษ์พงศ์  พรหมณะ ในกรณี 
ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
                         19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    4. นางประทุมพร  หมัดสมัน  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  
อ 2 ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๑. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ๒. งานการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (KRS)  
            2.1 ศึกษาคู่มือการดำเนินงานและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
            2.2 รวบรวมข้อมูล/เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดำเนนิงานตามตวัชีว้ัดผ่านระบบ KRS 
             2.3 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
         3. งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งหรือผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            4. งานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑   
         5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  งาน 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ/ความพึงพอใจในการให้บริการ      
             6. งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
           6.1 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
       6.2 งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ. 
               6.3 งานสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     6.4 งานสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
                                    6.5 งานสรรหาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
          7. การประชุม Conference กับโรงเรียนในสังกัด ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมหัวข้อการประชุม ไฟล์นำเสนอ และประสานงานผู้นำเสนอข้อมูล จัดทำบันทึกและหนังสือเชิญประชุม 
บันทึกขออนุมัตคิ่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
           8. งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการเก็บรักษาคำสั่งมอบหมายงาน 
             9. งานการทำลายหนังสือราชการ 
             10. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่ม 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
         11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนิมิตร  โอ๊ดฟู  นายสุกรี  ลังกาพินธุ์  และนายมนตรี  ชัยวงศ์ 
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
                               12. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   5. นายพิทักษ์พงศ์  พรหมณะ  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  
อ 4 ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      ๑. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและผลงาน โดยดำเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  ได้แก่  เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน Page  Facebook  กลุ่มไลน์ และอ่ืน  ๆ 
         2. งานประสานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  และของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ 
การประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ ดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

      3. การออกแบบ ปรับปรุงข้อมูล ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
กลุ่มอำนวยการบนเว็บไซต์ของกลุ่มอำนวยการให้เป็นปัจจุบัน   
         4. งานติดตามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ออกพ้ืนที่โรงเรียนในสังกดั 
      5. งานควบคมุ ดูแล และบำรุงรักษา ระบบโทรศัพทข์องสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
        6. งานควบคุม ดูแล และเผยแพร่ระบบเสียงตามสาย และการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
        7. งานประสานการดำเนินการเกีย่วกับการเลือกตั้ง ส.ว. ส.ส. และสมาชิกสภาท้องถิ่นต่าง ๆ  
                             8. งานขอความร่วมมือจำหน่าย  
              9. จัดทำแบบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายสัปดาห์ 
          10. ปฏิบัติงานร่วม หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่ม 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
        11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุดารัตน์  กุลวรา  นายสุกรี  ลังกาพินธุ์  และนายมนตรี  ชัยวงศ์  
ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
                             12. ปฏิบตัิงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  6. นายนิมิตร  โอ๊ดฟู  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        1. งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม 
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        1.๑ งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
        1.2 งานควบคมุ ดูแล บำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 
       1.3 จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
       1.4 จัดทำหนังสือราชการด้านอาคารสถานที่ 
        1.5  งานการดำเนินงานตามกิจกรรม ๕ ส. 
          2. งานการดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด 
             3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
             4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต ๑ 
           5. งานการออกหนังสือรับรองสิทธิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          6. งานการรายงานอุบัติภัย 
          7. งานคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษา 
          8. งานการจัดวาง และดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  

               9. งานรายงานผลการใช้พลังงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ผ่านช่องทาง www.e-report.energy.go.th ของกระทรวงพลังงาน 

          10. งานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต  1  และของจังหวัดลำพูน และงานประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน  

          11. งานการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 และระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา  
            12. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการและทุกกลุ่มใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
           13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางประทุมพร หมัดสมัน  นายสุกรี  ลังกาพินธุ์  และนายมนตรี  
ชัยวงศ์ ในกรณีท่ีไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
                           14. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     7. นายสุกรี   ลังกาพินธุ์  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.๔ ตำแหน่งเลขที่ 24834 
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
           ๑. งานสารบรรณกลาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
            ๑.๑ งานลงทะเบียนรับ ส่ง เอกสาร หนังสือราชการตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Area) 
         1.2 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
            1.3 งานการยืมหนังสือราชการ 
           ๑.4 งานธรุการของกลุ่มอำนวยการ 
           ๑.5 งานหนังสือแจ้งเวียนในกลุ่มอำนวยการ 
          2. งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลำพูน (e-Document) พร้อมลงทะเบียนรับ เอกสาร
หนังสือราชการ ลงในระบบ Smart Area 
           3. งานรับเอกสาร จดหมาย พัสดุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
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         4 . งานตรวจสอบเอกสารหนั งสื อราชการด่ วนจากระบบ Smart Area  สำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระบบ e-Document จังหวัดลำพูน  พร้อมทั้งลงทะเบียนรับเอกสาร  หนังสือ
ราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ระบบรับ-ส่ง เอกสารหนังสือราชการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้
งานได้ ใหล้งทะเบียนรับในสมุดทะเบียนรับหนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน 
        ๕. งานจัดบริการ การขอใช้ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  
เขต  1 ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
          ๖. งานแจ้งระเบียบ/ประกาศ/กฎหมาย/ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทราบ 
          7. งานรวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
           8. งานสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
          9. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่มใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต ๑  
          10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายมนตรี  ชัยวงศ์ ในกรณีไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
          ๑1. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     8. นายมนตรี  ชัยวงค์  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.4 ตำแหน่งเลขที ่24705 ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และรับผิดชอบงานดงันี้ 
          ๑. งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ๑.๑ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
           ๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
          ๒.๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งการอยู่เวร/การตรวจเวรรักษาการณ์ 
          ๒.๒ การขออนุญาตสับเปลี่ยนเวร 
                 ๒.3 การสรุปการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
           ๓. งานประสานงาน  
          ๓.๑ งานการลงเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา และจัดทำสถิติการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต ๑ 
            ๓.๒ งานการจัดทำบัญชีลงเวลาของข้าราชการในสำนักงานและสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา 
        ๓.๓ จัดทำ จัดหา รับผิดชอบดูแล สมุดขออนุญาตในราชการ สมุดตรวจเยี่ยม สมุดตรวจราชการ 
          ๔. รับเอกสาร จดหมาย พัสดุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
          ๕. จัดเตรียมเอกสาร จดหมาย พัสดุภัณฑ์ พร้อมสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ หรือช่องทาง
อ่ืนใดในการจัดส่ง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
          ๖. รับผิดชอบการนำแฟ้มของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เสนอต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   
          ๗. ทำหน้าที่ติดต่อ ประสานกับหน่วยงานราชการอ่ืน 
          ๘. งานบริการถ่ายเอกสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
          ๙. งานขอความอนุเคราะห์แจกเอกสาร 
          ๑๐. งานรับ-ส่งเช็คของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
          ๑1. ปฏิบัติงานร่วม หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่มของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
          ๑2. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุกรี  ลังกาพินธุ์ ในกรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
          ๑3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

/9. นางสาวศิริวารินทร์... 



๑๐ 
 

    9.  นางสาวศิริวารินทร์  หมวกเครือ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๑. งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑    

        ๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งการตรวจสอบและ
การประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของงานในเบื้องต้นก่อน
นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

         ๑.๒ เสนอหนังสือเชิญประชุม  เชิญเป็นประธานในพิธี/งานต่าง ๆ  เชิญร่วมเป็นเกียรติ  เชิญ
เป็นวิทยากร การอบรมและการศึกษาดูงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  

        ๑.๓ จัดทำตารางนัดหมายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

        ๑.๔ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง จัดลำดับ
ความสำคัญของงานในเบื้องต้นกอ่นนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

        ๑.๕ ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

        1.6 จัดทำรายงานการอนุมัติเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำทุกเดือน  

      1.7 ตรวจสอบ และรวมรวมตารางการปฏิบัติงานประจำเดือนของทุกกลุ่มงาน  
          2. งานการประชุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม บันทึกเชิญประชุม จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทำและ
จัดเก็บระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง  
       2.๑ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
       2.2 การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       2.3 การประชุมข้าราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

           2.4 การประชุมลูกจ้างประจำของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต ๑ 
         2.5 การประชุมข้าราชการของกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

          3. งานการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม บันทึกเชิญประชุม จัดเตรียมสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ บันทึกขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การจัดทำและจัดเก็บระเบียบวาระการ
ประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
           4. งานการประชุม Video Conference  
              4.1 การประชุม Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับส่วนกลาง 
ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบันทึกและหนังสือเชิญประชุม บันทึกขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดทำและเก็บระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
            4.2 การประชุม Conference กับโรงเรียนในสังกัด ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมหัวข้อการประชุม ไฟล์นำเสนอ และประสานงานผู้นำเสนอข้อมูล จัดทำบันทึกและหนังสือเชิญ
ประชุม บันทึกขออนุมัติค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดทำและเก็บระเบียบ
วาระการประชุม  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

/5. ปฏิบัติงาน... 



๑๑ 
 

           5. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ และทุกกลุ่ม 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
           6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุกรี  ลังกาพินธุ์ และนายมนตรี ชัยวงศ์  ในกรณีไม่อยู่ หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
           7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มนโยบายและแผน ... 
 



๑๒ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

   1. นางสาวอำไพ  บุญสูง  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ อ 29 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติงานในหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        1. กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมาก ในด้านงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 
หรือ แก้ปัญหาที่ยากมาก โดยประสานงานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กลุ่ม
งานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 หน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
            2. กำหนดแผนงาน  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   ควบคุม  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ  ปรับปรุง  แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ/
ลูกจ้าง กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
        3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 หรือ นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การบริหารหรือ
ความมั่นคง 
            4. ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป เพ่ือกำหนดนโยบาย งานหรือโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 หรือ กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง ให้บรรลุภารกิจทีก่ำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
        5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือกำหนดนโยบาย และ
วางแผนพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
             6. วิเคราะห์นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 หรือนโยบาย 
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ ความมั่นคง เพ่ือกำหนด แผนงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
         7. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน 
หรือโครงการ เพ่ือปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการกำหนดนโยบายและแผนงานใน
ครั้งต่อไป 
         8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในระดับ 
ที่ยากมาก หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรม หรือ ถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน    หรือ ประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ  และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         9. ปฏิบัติงานให้การฝึกอบรม   เป็นวิทยากร  ให้ความรู้  และให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ผู้เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และบุคลากร ในหน่วยงานและองค์กรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
หรือขอความร่วมมือประสานงานมา    
             10.  เผยแพร่ และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และร่วมมือ 
กับส่วนราชการ เพ่ือให้การจัดทำแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
             11. ส่งเสริม สนับสนุน การนำนโยบาย จุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

/12. การบรหิาร... 



๑๓ 
 

                12. การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และความต้องการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
          13. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กับหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอ่ืน หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  
ตามที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
          14. การให้ความรู้ คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด 
                          15.  การประสาน จัดทำข้อมูลเพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
          16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาลำพูน เขต 1 หน่วยงานการศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอ่ืน หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
          17. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

            2.  นางเกษรา  สิริชูทรัพย์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ ตำแหน่งเลขท่ี อ 33 ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
          1 .ปฏิบัติหน้าที่ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่  1  กรณีที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
                2.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย    
           3. ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบ    การกำหนดนโยบาย 
จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบรหิาร หรือ ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ 
ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณ ี
               4. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ  ที่เกีย่วกับงานในหน้าที่ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
               5. งานจัดทำแผน การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม กลยุทธ จุดเน้น
โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
               6. กำกับติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
                                          7. การจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 
               8. งานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
               9. งานการประสานแผน แผนงาน/โครงการ  และโครงการพิเศษที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              10. งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (emenscr) 
                              11.  การประสาน จัดทำข้อมูลเพ่ือเสนอคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดลำพูน 
              12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 หน่วยงานการศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอ่ืน หรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
             13. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              3.  นางสาวเกสรีพรรณ  ใจคำ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขท่ี อ 35  ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

/1.ปฏิบัติหน้าที่... 
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  1. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คนที่ 2 กรณีที่ผู้อำนวยการ 
กลุม่นโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
       2 . ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    
 3. ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบ    การกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง
ของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับ
จังหวัดแล้วแต่กรณี 
 4. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวขอ้ง ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  
 5.งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. งานการติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 
 7. งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. งานติดตามประเมินผลและรายงานตามระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 
โครงการและกิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
Monitoring and Evaluation System : e-MES) 
 9. งานติดตามประเมินผลและรายงานตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 10. การประสาน จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
 11. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน และทุกกลุ่ม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        4. นางทิพยวรรณ  ธรรมแก้ว  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่ง
เลขที ่อ 30 ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       1 . ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย           
 2. ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด  
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ  
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือ
ระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี 

/3. ฝึกอบรม... 
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 3. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  4. งานจัดตั้ง รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. งานขยายชั้นเรียน  
 7. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
               7.1 การจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
        7.2 งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน 
        7.3 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
     8. งานจัดตั้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     9. งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร 
         10. งานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน 

         11. งานวิเคราะห์จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน  
  12. การประสาน จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
     13. ปฏิบัติงานร่วม หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน และทุกกลุ่ม 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

           5. นางรุ่งกานต์ หม่ืนสุข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  
อ 31 ปฏิบัติงานในหน้าที่และรบัผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  

 2. ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม 
หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี 
  3. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกีย่วข้อง 
 4. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 5. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 6. การให้ความรู้ คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด 
 7. งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด 

/8.งานจัดทำ... 
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 8. งานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนตามตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
 9. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดร่วมกันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
 10. การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 11. รับผิดชอบกลุ่มงานธุรการ ดังนี้ 
   11.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสาร
บรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 11.2 จัดประชุมและประสานงานการใช้ห้องประชุม จัดเตรียม อำนวยความสะดวก
ในการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 11.3 ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสถานศึกษา กับกลุ่มงานภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน ในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
 11.4 ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน 

 11.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดเกบ็ รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมทั้งเผยแพร่ สรุปและรายงาน 
  12. การประสาน จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
 13. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน และทุกกลุ่ม
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          6. นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่  
อ 32  ปฏิบัติงานในหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ 
ได้รับมอบหมาย  

 2. ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ 
ความม่ันคงของประเทศ ทัง้นี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม 
หรือ ระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี 
  3. ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  4. การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน
และงบรายจ่ายอ่ืนๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 5. งานจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 6. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 7. การให้ความรู้ คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกดั  

/8. การบริหาร... 
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  8. การบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
  9. การพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มนโยบายและแผน        
  10. งานขอรับการสนับสนนุงบประมาณจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
 11. รับผิดชอบกลุ่มงานธุรการ ดังนี้ 
   11.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 11.2 จัดประชุม และประสานงานการใช้ห้องประชุม จัดเตรียม อำนวยความสะดวก 
การประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 11.3 ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสถานศึกษา กับกลุ่มงานภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน ในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
 11.4 ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน 
    11.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผนพร้อมทั้งเผยแพร่ สรุป และรายงาน 
  12.  การประสาน จดัทำข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
 13. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน และทุกกลุ่ม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 14. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล... 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1. นายกนกบุญ กระแสร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี  อ 34  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหาร
จัดการ บังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัดสินใจแก้ปัญหา 
กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามงานให้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ที่
ได้รับการแต่งตั้ง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการจัดการศึกษาทางไกลของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (DLTV, DLIT) 
 3. งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4. งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ และส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5. งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงระบบการ
จัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 6. งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินการ ความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 7. งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
การจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 8. งานจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ความต้องการระบบการจัด
การศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 9. งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการศึกษา
ทางไกล (DLTV, DLIT) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 10. งานกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 11. งานพัฒนา กำกับ ติดตามการดำเนินการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการของหน่วยงานและสถานศึกษา (DMC,B-obec,EMIS,BigData) 
 12. งานดูแล พัฒนาเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
 13. งานออกแบบระบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กลุ่มและสถานศึกษา 
 14. งานออกแบบระบบ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารด้านต่าง  ๆของ
หน่วยงาน กลุ่ม และสถานศึกษาบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง  ๆ
                15. งานออกแบบ พัฒนา และจัดทำ ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference)
 16. ปฏิบัติงานร่วมกับ สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. นายภานุพันธ์ คำเวียง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 

/เครือข่าย... 



๑๙ 
 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการจัดการศึกษาทางไกลของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (DLTV, DLIT) 
 3. งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4. งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ และส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5. งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงระบบการ
จดัการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 6. งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินการ ความต้องการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 7. งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบ
การจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 8. งานจัดสรรงบประมาณเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์ เน็ ต ความต้องการระบบ 
การจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 9. งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการศึกษา
ทางไกล (DLTV, DLIT) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 10. งานกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) 
 11. งานพัฒนา กำกับ ติดตามการดำเนินการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการของหน่วยงานและสถานศึกษา (DMC, B-obec, EMIS, BigData) 
 12. งานดูแล พัฒนาเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
 13. งานออกแบบระบบ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน กลุ่มและสถานศึกษา 
 14. งานออกแบบระบบ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารด้านต่าง  ๆ 
ของหน่วยงาน กลุ่ม และสถานศึกษาบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง  ๆ
 15. งานออกแบบ พัฒนา และจัดทำ ปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video onference) 
 16. ปฏิบัติงานร่วมกับ สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 17. งานรับส่งหนังสือราชการ 
 18. งานการจัดทำหนังสือราชการ 
 19. งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
 20. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
 21. ปฏิบัติงานรว่มกับ สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 
/ กลุ่มบริหารงานการเงิน… 



๒๐ 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

      1.  นางภัสพร  จันทร์ผง  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ตำแหน่งเลขที ่อ 7  ปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในการอำนวยการ 
ประสานงาน และจัดระบบบริหารองค์การ ให้บริการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มภารกิจ และงานต่างๆ ให้สามารถบริหาร
จัดการ และดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       2. ประสานงานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ในการ
ดำเนินการตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
     3.  ศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน และการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
       4 .ตรวจสอบ ควบคุ ม กำกั บ ดู แล การปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบของบุ คลากร 
ในกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
     5.  ติดตาม กำกับ การจัดทำตามระบบควบคุมภายในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
     ๖.  ติดตาม กำกับ การบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ งานการเงินและบัญชี ในระบบ SMART AREA 
     ๗.  ติดตาม กำกับ การบันทึกข้อมูลบัญชีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ E-budget 
     ๘.  ตรวจสอบเอกสารการเสนอขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท 
      ๙.  ตรวจสอบและรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานในระบบ GFMIS (ZAP_RPTW01)      
     ๑๐.  ตรวจสอบการดำเนินการที่เก่ียวข้องกับพัสด ุ 
                ๑๑.  บันทึกการรับเงินประจำงวดและจ่ายเงินในระบบ SMART AREA 
                ๑๒.  ตรวจสอบรายการ การบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ งานการเงินและบัญชี ในระบบ SMART AREA 
                ๑๓.  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนงบบริหารสำนักงานเขต 
               ๑๔.  ตรวจสอบการจ่ายเงินและการโอนเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online   
                ๑๕.  ตรวจสอบรายการงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ๑๖.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ   
        ๑๗.  งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้าน 
การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ                   
       ๑๘.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 
       ๑๙.  วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  เพ่ือการบริหารงาน 
       ๒๐.  บันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณในระบบ GFMIS  
       ๒๑ .  ให้ คำปรึกษา  คำแนะนำ  ที่ เกี่ ยวข้องกับงานด้านการเงิน  ด้ านบัญชี  และด้ านพัสดุ   
แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อ 
       ๒๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      2. นางธัญญพัทธ์  ขากาดุก  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง  
อ 8  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  ปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

                 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ลำดับที่ ๑  ในกรณีที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไม่อยู่ ไปราชการ หรือ ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้

/2. จัดทำ... 



๒๑ 
 

       ๒. จัดทำบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้างตามระบบ GFMIS   และรายงานทางบัญชีตามคำรับรองผล
การปฏิบัติราชการ 
                  ๓. จัดทำรายงานงบการเงินตามระบบราชการ จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกประเภทและ
จดัทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน   
                  4.  จัดทำบัญชีเงนิทนุหมุนเวียนข้าราชการครู 
                 5.  จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
และรายงานเป็นประจำทุกเดือน 
                 6.  จัดทำรายละเอียดรับ-จ่ายเงินประจำวัน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และ
จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และจัดเก็บหลักฐานการรับ-จ่าย  
                 7.  จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก ทุกรายการ 
                 8.  บันทึกหักล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS 
                 9. บันทึกการรับ  การนำส่งเงิน  การนำฝากเงิน การถอนคืน รายการเงนิรายได้แผ่นดินเงินเบิกเกิน
ส่งคืน เงินหลักประกันสัญญา เงินรับฝาก  เงินนอกงบประมาณ ฯลฯ   ในระบบ GFMIS               
                 10.  รายงานการรับ  การส่งเงิน  การนำฝากเงิน  การถอนคืนเงิน ทุกสิ้นเดือน 
                 ๑1. รายงานเงินบริจาคของสถานศึกษา/รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา/รายงาน 
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
                     ๑2.  บันทึกล้างหนี้  ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
                 ๑3.  ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บ หลักฐานการจ่าย  (งบเดือน) เพ่ือรอการตรวจสอบ                
                    14.   ค่าเช่าบ้าน ตรวจสอบสิทธิ์, ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน,  การขออนุมัติเบิก, ของบประมาณค่าเช่าบ้าน 
                15.  ตรวจสอบหลักฐานและเสนอขออนุมัติเบิก รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในสังกัดทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
                16.  ตรวจสอบหลักฐานและเสนอขออนุมัติเบิกเงินยืมงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด    ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืม
งบประมาณ  ออกใบสำคัญล้างหนี้เงินยืมงบประมาณ ติดตามการล้างหนี้เงินยืมงบประมาณ  
               17.  ติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลบัญชีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ E-budget 
                ๑8.  ปฏิบัติหน้าที่ธุรการเก่ียวกับงานรับผิดชอบ 
                ๑9.  งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล, หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
ในด้านการบริหารงานบัญชี 
                20.  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  ในงานที่รับผิดชอบ แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
                21.  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางทิพวรรณ  เจริญ  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
                ๒2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         3.  นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ตำแหน่ง
เลขที่ อ 10  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปฏิบัติงานในหน้าที่   และ
รบัผิดชอบงาน ดังนี้  
    1.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ลำดับที่ ๒  ในกรณีที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไม่อยู่  ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

/ 2. จัดทำ... 
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                2.  จัดทำรายละเอียดการหักหนี้บุคคลที่สามของผู้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน ส่ง
กรมบัญชีกลางทางระบบ E-Pension ภายในวันที่ 5 เป็นประจำของทุกเดือน 
    3.  จัดทำรายละเอียดหนังสือรับรองในการยื่นแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จ 
ตกทอด เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำนาญและบำเหน็จรายเดือน และบันทึกข้อมูลบุคคลที่
สามในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด ในระบบ  E-Pension ส่งคลังจังหวัดลำพูน 
                 4.  จัดทำรายละเอียดหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ, แบบขอรับ (๕๓๑๖) , หนังสือสั่งจ่ายใน
การขอรับเงนิบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญ อายุครบ ๖๕- 70 ปีบริบูรณ์ ในระบบ E-Pension ส่งคลังเขต ๕   
                5.  จัดทำรายละเอียดต่างๆ ในการขอรับเงินบำนาญพิเศษ และหรือบำเหน็จตกทอด  กรณีเสียชีวิต  
(แบบ ๕๓๐๙)  กรณีผู้รับบำนาญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ เสียชีวิต สอบปากคำทายาท
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติทายาทผู้เสียชีวิต ในระบบ E-Pension ส่งกรมบัญชีกลาง  
                6.  จัดทำรายละเอียดต่างๆ ในการขอรับเงินบำนาญปกติ/บำนาญสมาชิก กบข. /บำเหน็จดำรงชีพ / 
กบข. กสจ.  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ   
ในระบบ E-Pension ส่งคลังเขต 5 
                 7.  ลงทะเบียนขอเบิกส่งเบิกเงินบำเหน็จตกทอด/บำเหน็จดำรงชีพ/บำนาญสมาชิก กบข./
บำนาญปกติ/บำเหน็จรายเดือน ของทุกเดือนในระบบ E-Pension  ส่งกรมบัญชีกลาง  
              8.  ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณผีู้รับบำนาญเสียชีวิต ในระบบ GFMIS 
    9.  เป็นนายทะเบียนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) ของผู้รับบำนาญ 
                10.  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
                11. ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการกลุ่ม 
                12.  จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  (เงินหลักประกันสัญญาและเงินอ่ืนๆ) ตรวจสอบ
หลักฐานและเบิกจ่ายเงินหลักประกนัสัญญา   
                  ๑3.   การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  
                14.  การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
                15.  ตรวจสอบหลักฐาน เสนอขออนุมัติเบิก และวางฎีกาเบิกค่าใช้สอย  รายการจัดจ้าง  
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างจัดทำของ ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า ฯลฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และรายการจัดจ้างค่าพาหนะนักเรียน ฯลฯ  ของโรงเรียนในสังกัดทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  และเงินที่ต้องเบิกจ่ายตามมติครม.  (ยกเว้น ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต) 
     16.  ตรวจสอบหลักฐานและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               17.  รับเงินทุกประเภท โดยออกใบเสร็จรับเงิน   
                18.   บันทึกรับเงินทุกประเภทในระบบ การบริหารงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี)  ใน SMART AREA      
    19. งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล, หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้านการ
บริหารงานการเงิน 
                      20. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการเกี่ยวกบังานรับผิดชอบเบิกจ่ายรวมถงึจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย 
                      21.  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  ในงานที่รับผิดชอบ แก่ผู้รับบำนาญ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อ 
                   22. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายณัฐกุล  วงศ์กา  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                   23. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

/4. นางสาวปนดัดา.. 
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  4.  นางสาวปนัดดา  จันทร์ป่า  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่    
อ 12  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       1.  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก 
      ๒.  ตรวจสอบรายละเอียดและเบิกเงินเดือนและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันของข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  พร้อมทั้งเขียนบัตรเงินเดือน 
               ๓.  จัดทำรายละเอียดการรับ-จ่ายเงิน พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  และเงินที่เกี่ยวข้อง  อาทิ เงินประกันสังคมของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 
               ๔.  จัดทำรายละเอียดเงินกองทุนกบข. และ กสจ.  และรายละเอียดการส่งเงิน 
                ๕.  ตรวจสอบรายละเอียด และเบิ กเงินวิทยฐานะ  เงินประจำตำแหน่ ง ของข้ าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา   
       ๖.  เบิกเงินค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน) 
                  7.  นายทะเบียนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 
      8.  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศกึษาในสังกัด 
      9.  วางฎีกาเบิกเงินการจัดซื้อ, จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทีเ่กีย่วข้องกับการจัดซื้อ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                 10.  การดำเนินงานเกี่ยวการประกันสังคมของผู้รับจ้าง 
                       11. ตรวจสอบหลักฐานและขออนุมัติเบิกเงินยืมเงินทดรองราชการ ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมทด
รองราชการ ออกใบสำคัญล้างหนี้เงินยืมทดรองราชการ ติดตามการล้างหนี้เงินยืมทดรองราชการ และวางฎีกาเบิกเงิน
งบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ     
                       12. ตรวจสอบหลักฐานและขออนุมัติเบิกเงินยืมนอกงบประมาณ   การส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ    
ออกใบสำคัญล้างหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ  ติดตามการล้างหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
                       13. บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการในระบบการบริหารงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
ใน SMART AREA 
                       14.  งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล, หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้านการ
บริหารงานการเงิน  
                 ๑5.  ควบคุม ดูแล เครื่อง Terminal (ระบบการใช้งาน GFMIS) ประสานติดต่อผู้ดูแลระบบจาก
กรมบัญชีกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                 ๑6.  ปฏิบัตหิน้าที่ธุรการเกี่ยวกับงานรับผิดชอบเบิกจ่ายรวมถึงจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย 
                   ๑7. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในงานที่รับผิดชอบ แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้าง
ชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
               ๑8.  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุกัญญา  วีระพันธุ์พิสิษฐ์ ในกรณีไมอ่ยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
               19.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          5.  นายณัฐกุล  วงศ์กา   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 11 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
               1. แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดทุกประเภทงบรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ 
               2. จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
               3. วางฎีกาเบิกเงินงบลงทุน รายการค่าที่ดินสิ่งกอ่สร้าง, ปรับปรุงซ่อมแซม และค่าครภุัณฑ์ 
               4. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดตามหมวดรายจ่าย แผนงาน/โครงการ 

/5. ควบคุม... 
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               5. ควบคุมเงินงบประมาณ และตรวจตัดยอดเงินงบประมาณให้เป็นไปตามรหัสงบประมาณ 
                   6.  ควบคุม ตรวจสอบ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวด/รายการ ให้เป็นไปตามรหัสในระบบ  GFMIS    
ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ        
     7 . บันทึกข้อมูลเงินประจำงวด และที่เกี่ยวข้อง ในระบบงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) ใน SMART AREA               
    8. บันทึกจ่ายเงนิทุกประเภทในระบบ การบริหารงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) ใน  SMART AREA 
               9. โอนเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online   และจัดทำรายละเอียดการโอนเงินรายตัวทุกรายการ และ
แจ้งการโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1 
               10.  จ่ายเงินทุกประเภทให้ผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน                
               ๑1.  ควบคุม ดูแล สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เช็คสั่งจ่าย,  ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 
ผู้สั่งจ่าย และดำเนินการในส่วนเกีย่วข้องกับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภท 
               ๑2.  ติดตามตรวจสอบ Statement , เขียนเช็ค, ขออนุมัติสั่งจ่ายเช็ค  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ 
และเงินทดรองราชการ   
               ๑3.  ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายกรณีจ่ายตรง  ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
      ๑4.  ปฏิบัติหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับงานรับผิดชอบเบิกจ่ายรวมถึงจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย 
      ๑5.  ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
               ๑6.  จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ 
การประชาสัมพันธ์ 
                  17.   การจัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จัดทำวาระการประชุม  บันทึก
ประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 
               ๑8.  งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
ในด้านการบริหารงานการเงิน 
      19.  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  ในงานที่รับผิดชอบ แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อ 
               20. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวปนัดดา  จันทร์ป่า  ในกรณีไมอ่ยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
      21.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

  6. นางทิพวรรณ  เจริญ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  
อ 13  สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก 
  ๒.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1  รวมถึงจดัทำหนังสือรับรอง
การมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 
  ๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  รวมถึงจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล 
  ๔.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
   ๕.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

/6.ตรวจสอบ... 



๒๕ 
 

                   6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
             7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
   8. ติดตาม ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดประกอบหลักฐาน
การจ่ายเงินอุดหนุน 
             9. วางฎีกาขอเบิกเงินยืมงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด   
             10.  วางเบิกเงินค่าเช่าบ้านในระบบ GFMIS 
             11.  วางฎีกาเบิกค่าใช้สอย  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชุม  ค่าใช้จ่าย
ในการอบรมสัมมนา ของข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในสังกัดทั้ง
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
             12. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับงานรับผิดชอบเบิกจ่ายรวมถึงจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย 
             13. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
             ๑4. งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล, หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา
ในด้านการบริหารงานการเงิน 
  ๑5.  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในงานที่รับผิดชอบ แก่ผู้รับบำนาญ ข้าราชการ พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อ 
  ๑6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางธัญญพัทธ์  ขากาดุก  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
              ๑7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7.  นางภัสพร  จันทร์ผง   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  
อ 7  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.   การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
     2.  การตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัด การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งเงินงบประมาณ เงิน 
นอกงบประมาณ  
     3.  การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการดำเนินการงบลงทุนให้หน่วยงาน 
ที่เกีย่วข้องทราบ ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
     4.  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก 
     5.  การดำเนินการและตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทุก
หมวดรายจ่าย  ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   
     6.  การจัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS รวมถงึการดำเนินการตรวจรับ ในระบบ GFMIS 
         7.  การดำเนินการจัดซื้อวัสดุทุกหมวดรายจ่ายและการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอ่ืนโดยผ่านระบบ
e-GP  (ยกเว้นการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง) 
     8.  การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของงานพัสดุ ในระบบ GFMIS (งานจัดซื้อ) 
                 9 . การควบคุม  การลงบัญชีวัสดุ   การจัดเก็บวัสดุ   และการเบิ ก-จ่ายวัสดุของสำนักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
                ๑0.  จัดทำทะเบียนการควบคุมใบเสร็จรับเงิน  การเบิก-จ่าย  การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี 
และการยกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกกรณี  

/11. ตรวจสอบ... 



๒๖ 
 

               ๑1.  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าวัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  
เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด  ทั้งเงินในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ และเงินที่ต้องเบิกจ่ายตามมติ ครม.  
              ๑2. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ 
               13. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณทีผ่่านมา 
               14.  จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
                15.  จัดทำทะเบียนคุมหลักประสัญญาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                16.  การเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัด 
                17.  รวบรวมระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน  มติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในสังกัด                 
                18.  งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของบังคับบัญชา
ในดา้นการบริหารงานพัสดุ 
                19.  ปฏิบัติหนา้ทีธุ่รการเกี่ยวกับงานรับผิดชอบ 
                ๒0.  ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  ในงานที่รับผิดชอบ แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อ 
                ๒1.  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน นายชัยกฤต อินต๊ะซาว  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
                ๒2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     8. นายชัยกฤต  อินต๊ะซาว   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่ อ 16 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

    ๑.  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก 
       ๒.  การดำเนินการจัดจ้างทุกหมวดรายจ่าย และการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอ่ืนโดยผ่านระบบ e-GP จากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ทั้งเงินในงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ เงินที่ต้องเบิกจ่ายตามมติ ครม.  และเงินที่ต้องเบิกจ่ายตามนโยบาย 
                  3. ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินเกี่ยวกับการจัดจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง  อาคารและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด  ทั้งเงิน
ในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ และเงินที่ต้องเบิกจ่ายตามมติ ครม.  
      4.  การจัดทำใบ PO ในระบบGFMIS  รวมถึงการดำเนินการตรวจรับเอกสารระบบ GFMIS  
      5.  การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของงานพัสดุในระบบ GFMIS (งานจ้าง) 
                  6.  การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีอ่ืนโดยผ่านระบบ e-GP  จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
                  ๗.  การดำเนินการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
      ๘.  การดำเนินการตรวจนับ ตรวจรับ แจก และตอบรับพัสดุที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัด 
      ๙. รวบรวมระเบียบ คำสั่ง หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และโรงเรียนในสังกัด 

      ๑๐. รายงานผลการดำเนินการจัดจา้งในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      11. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

         ๑2. การควบคุมครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน การตีราคาทรัพย์สิน การจำหน่าย  
การยืม  และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
         13. การขอกนัเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขอขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ (ในส่วนการก่อหนี้ผูกพัน) 

/14. ปฏิบัติหน้าที่... 



๒๗ 
 

         14. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการเก่ียวกับงานรับผิดชอบ          
                   ๑5. งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล, หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้าน 
การบริหารงานพัสดุ 
         16. ให้คำปรึกษา  คำแนะนำ  ในงานที่รับผิดชอบ แก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
         ๑7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางภัสพร  จันทร์ผง ตามข้อ 7  ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
            18. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   9. นางสาวสุภาพร   จูมี  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

       1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ ์
       2.  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนงบบริหารสำนักงานเขต 
           3.   บันทึกการรับเงินประจำงวดและจ่ายเงินในระบบ SMART AREA 
           4.  บันทึกรับเงินทุกประเภทในระบบ การบริหารงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) ในระบบ SMART AREA       
           5.   บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการในระบบ การบริหารงบประมาณ  (งานการเงินและ
บัญชี) ใน SMART AREA      
          6.  การจัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายตรง  ติดตามใบเสร็จรับเงินตามฎีกาเบิกจ่ายตรง  และการเข้า 
ใช้งานในระบบ GFMIS  รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชี (ZAP_RPT506) ของผู้มีสิทธิ์รับเงนิ  
           7.  ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
           8.  จัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 
           9.  งานวิชาการตามนโยบายของรัฐบาล, หน่วยงานทุกระดับ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในด้านการ
บริหารงานพัสดุ 
           10.  ปฏิบัติหน้าที่แทน นายชัยกฤต  อินต๊ะซาว ในกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
           11.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่ตามคำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบแบบแผน   ของทางราชการด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง สำเร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด เกิดผลดีต่อทางราชการ ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็น
ภารกิจเฉพาะ นอกเหนือหน้าที่ตามคำสั่งเป็นครั้งคราวได้ และหากเรื่องใด  ที่เป็นปัญหาให้นำหารือผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ กลุ่มบริหารงาน ... 
 

 



๒๘ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. นางปุณยวีร์ รื่นเริง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 17 
ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
                ๑. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับงานวางแผน
อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานพัฒนา
บุคลากร  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกำหนดเวลา 
                ๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล วินิจฉัย และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้งานทีร่บัผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย 
                ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และกลุ่มอ่ืน  ๆในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้งานใน
กลุ่มบริหารงานงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
                ๔. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็น ใน
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
                ๕. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 6. ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืน  ๆตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2.  นางสุชาดา จิโนเป็ง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขท่ี อ 18  
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีที่ ผู้อำนวยการ           
กลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได ้

๒. งานคัดเลือก/บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  
๓. งานคัดเลือก/ศึกษานเิทศก์  
๔. งานคัดเลือกเพ่ือบรรจุในตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. งานคัดเลือกเพ่ือบรรจุในตำแหน่งรองผู้บริหารการศึกษา 
๖. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
๗. งานย้ายและเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง

บุคลากร   ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค(๒)  
๘. งานเกี่ยวกับการขอช่วยราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2)  

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
๙. งานขอกลับเข้ารับราชการของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2)  

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศกึษา 
๑๐. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพ่ิม

สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 
/11.การทดลอง... 



๒๙ 
 

๑๑. การทดลองปฏิบัติราชการบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
๑๒. งานรักษาราชการแทน / รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศกึษา 
๑๓. งานแตง่ตัง้ (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๔. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารการศึกษา 
๑๕. งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค(2) และศึกษานิเทศก์ 
๑๖. งานขอโอน/รับโอน  
๑๗. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
๑๘. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 
๑๙. ปฏิบัติงานแทน นายบวรวิชช์  สวัสดิวรานุกร ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการ

ไดเ้ป็นการชั่วคราว 
๒๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 3. นายบวรวิชช์  สวัสดิวรานุกร  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 20  
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีท่ี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ไมอ่ยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

2. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน
การศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษา และ
พนักงานราชการที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงาน
อ่ืน (กรณีขอใช้บัญชี) 

5. งานขอกลับเขา้รับราชการของข้าราชการครสูายงานการสอน 
6. งานเกีย่วกบัการขอช่วยราชการครแูละลูกจ้างประจำ 
7. งานสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 
9. การจัดทำขอ้มูลสารสนเทศงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
10. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 
11. การรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
12. การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
13. การจ่ายใบประกาศกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตวัชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
15. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 
16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุชาดา  จิโนเป็ง  ในกรณีไมอ่ยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
17. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                                                                                                   /4. นางสาวศิริเพ็ญ...           
  



๓๐ 
 

 4. นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 24 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3 กรณีที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาได้ 

๒. การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
๓. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา  ๓๘ ค(๒)    
๔. การขอแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับการ

เลื่อนวิทยฐานะ/เลื่อนระดับให้สูงขึ้น 
๕. การให้ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รบัเงนิเพ่ิมกรณีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 
๖. บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล/คำสั่งต่าง  ๆในสมุดประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ 
๗. การประเมินสถานศึกษาเพ่ือประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
๘. การคำนวณเงินวิทยฐานะและคา่ตอบแทนรายเดือน 
๙. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
๑๐. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
๑๑. การขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเมื่อข้าราชการถึงแก่กรรม 
๑๒. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนประจำปี 
๑๓. การจัดทำบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, บุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
๑๔. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน เพ่ิมเติม                            
๑๕. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะ 
๑๖. บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูลในบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘)   
๑๗. การขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปต่างประเทศ 
๑๘. การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ถึงแก่กรรม 
๑๙. การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ           
๒๐. การเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทำการ   
๒๑. งานขอพระราชทานเพลิงศพ 
๒๒. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
๒๓. การจัดทำข้อมูลในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
๒๔. การจัดทำข้อมูล P-OBEC 
๒๕. บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแฟ้มประวัติ/ 

ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) และ ๓๘ ค.(๒)  
๒๖. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
๒๗. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 
๒๘. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวัลยา  ยะธะนะ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
๒๙. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

/5.นางจำเรียง ... 



๓๑ 
 

 5. นางจำเรียง ใจพิมพ์สว่าง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 22 ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. การเกลี่ยอัตรากำลัง การเปลี่ยนตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ 
5. กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. การพิจารณาจัดสรรและเกลี่ยอัตราลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 
7. การเลื่อนตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  
8. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
9. การรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ส่วนราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานอัตรากำลัง 

   11.การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
   12. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 
   13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายนครินทร์  อินทร์กัน ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
   14.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 6. นางสาวญารัตน์  ติยายน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  อ 23  ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  

2. จดัทำโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูผู้ช่วย ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว   
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม พัฒนาข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่

ตำแหน่ง (Pre-service Training) และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (In-service Training) 
4. ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (TEPE Online) 
5. งานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการคัดเลือกทุกประเภทรางวัล  
6. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
7. งานประสาน ที่มีกระบวนการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) (2) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรมประชุม สัมมนา  

8. งานประสาน เมื่อหน่วยงานอ่ืนขอความอนุเคราะห์ข้าราชการผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) (2) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดเข้าร่วมเป็น
คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

9. ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี  

/10.ติดตาม... 



๓๒ 
 

10. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

11. งานลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
13. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได ้
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรพินท์  สิงหท์อง ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 7. นายนครินทร์  อินทร์กัน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที ่อ 21 ปฏิบัติงานใน
หน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1. การขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศกึษาเดนิทางไปราชการ 
2. การขออนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา 
3. การขออนุญาตอยู่ต่อภายในประเทศของครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ 
4. งานทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ. 16 
5. บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแฟ้มประวัติ/ก.พ.7 

อำเภอเมือง  
6. การให้บริการยืม/สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. การขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ/ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. สำรวจวันลาประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
10. บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล/คำสั่งต่างๆ  ในสมุดทะเบียนประวัติ และก.พ.7 ของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ 
11. การตรวจสอบประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจสอบคุณวุฒิ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 
12. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ 
13. ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
14. การแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประชุม อกศจ./กศจ. 
15. ประสานงานที่เกีย่วข้องกับการบริหารงาน  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม

บริหารงานบุคคล ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และสาธารณชนโดยทั่วไปรับทราบ  
16. จัดทำเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
17. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล  
18. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานอัตรากำลัง  
19. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
20. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจำเรียง ใจพิมพ์สว่าง ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
21. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

/8. นางวลัยา... 



๓๓ 
 

           8. นางวัลยา ยะธะนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่ อ 19 ปฏิบัติงาน
ในหน้าที ่และรับผิดชอบงาน ดังนี้      

1. งานกำหนดตำแหน่งและการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการของ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  

2. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ      ครู
ชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

4. การจัดทำสารสนเทศในงานให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   
6. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนกังานราชการ  
7. การจัดทำบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ  
8. การจัดทำบัญชีถือจ่าย (จ.18) ของลูกจ้างประจำ 
9. การขอบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเมือ่ลูกจ้างถึงแก่กรรม 
10. ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ ง 

ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
11. ดำเนินการเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพ่ือสามารถนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการ 

ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
12. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
13. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริเพ็ญ  ไชยทนุ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
15. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 9.  นางอรพินท์ สิงห์ทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่ อ 28 
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R (Routine to Research)  
2. งานประสาน ที่มีกระบวนการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) (2) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดเข้ารับ
การฝึกอบรมประชุม สัมมนา  

3. งานประสาน เมื่อหน่วยงานอ่ืนขอความอนุเคราะห์ข้าราชการผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) (2) ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดเข้าร่วมเป็น
คณะทำงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

4. ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  

/5. ประสานงาน... 



๓๔ 
 

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอ่ืน  ๆในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้งาน
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

6. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

7. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 

8. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
9. บันทึกข้อมลูการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในแฟ้มประวัติ/ก.พ.7 

อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านธิ 
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวญารัตน์  ติยายน  และนางสาวพรวลัย  แก้วใจชื่น ในกรณีไม่อยู่

หรือไมอ่าจปฏิบัติราชการได้เป็นการชั่วคราว 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 10.  นางสาวพรวลัย  แก้วใจชื่น  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเลขที่ อ 27 
ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ หรือบริการทั่วไปตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. การรับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. วิเคราะห์หนังสือราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. การจัดทำ จัดเก็บ ให้ยืม และทำลายหนังสือราชการ  
๕. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และสาธารณชนโดยทั่วไปรับทราบ  
6. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑส์ำนักงาน ของกลุ่มบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
  -  ดำเนินการจัดทำบัญชี ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -  ดำเนินการจัดทำทะเบียน หลักฐานการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
7. การลาอุปสมบท 
8. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนและความประพฤติ 
9. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
10. การรับ-ส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗  ไปต่างสังกัด  
11. การให้บริการยืม /สำเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กรณีนายนครินทร์  อินทร์กัน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ 
12. การจัดทำรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ไปรับมอบหมาย 
13. บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแฟ้มประวัติ/ก.พ.7 

อำเภอป่าซาง 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
/กลุ่มนิเทศ ติดตาม ... 



๓๕ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

  นายประสิทธิ์ กะตะศิลา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ตำแหน่งเลขที ่27  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   1. งานควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
            2. งานกำหนดแนวปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
และการบริหารงานทั่วไปในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  3. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่ม
นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่
เกีย่วข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 4. งานให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของ
งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
                         5. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ประจำอำเภอและเครือข่ายพัฒนาณภาพการศึกษาที่
ได้รับมอบหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจ 
                    6. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามบทบาท หน้าที่
และภารกิจ 
                    7. งานศึกษา ค้นคว้า พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน การให้การบริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    8. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบ การบริหารและ
นิเทศการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  
                        9. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และศูนย์วิจัยการศึกษา  
                        10. งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1    
                        11. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 
1  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
          11.1 งานวิเคราะห์ วิจัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ 
                                         ประถมศกึษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          11.2 งานส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมเชื่อมโยงถ่ายทอดภูมิความรู้ใน 
                                         สถานศึกษา 
          11.3 งานสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน พัฒนา 
                                         ศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 

/ 11.4 งานส่งเสริม... 
 



๓๖ 
 

          11.4 งานส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน 
                                11.5 งานส่งเสริมให้ครู  สร้างและพัฒนาสื่อ-นวัตกรรม ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ 
                                             สอนในโรงเรียน 
                   11.6  งานส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
                   11.7  งานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดให้มีคุณภาพ 
                                         เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
         12. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ การบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         13. งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ได้แก ่   
  ๑๓.๑ ห้องเรียนสีเขียว    
   ๑๓.๒ โรงเรียนสีเขียว   
  ๑๓.๓ การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
                                    และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)    
  ๑๓.๔ โครงการ Chevron Enjoy Science“สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต” (คณิตศาสตร์)  และ 
                                   งานต้านยาเสพติด 
                      14. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   

กลุ่มงานธุรการ 

  1.นางสีดาวรรณ  อยู่สุข  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  43  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้   
 1. งานศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม 
ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. งานศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณ การดำเนินงานสาร
บรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 3. งานดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม  วาระการประชุม  เอกสารประกอบการประชุม บันทึก การประชุม  และอ่ืน ๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ     
 4. งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง  ระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ  หนังสือเวียน  หนังสือราชการ  การ
เสนอหนังสือ  การเบิกวัสดุ  ประสานงานแจ้งข้อราชการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ บริการและอ่ืน ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ     
 5. งานประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
                         6. งานรับ-ส่งหนังสือตามระบบ E-office ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
             7. งานควบคุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
              8. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย                  

/2. นางสาวปุณณดา ...  



๓๗ 
 

   2. นางสาวปุณณดา  อินทรจักร์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด (ลูกจ้างชั่วคราว)  สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้   
 1. งานศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม 
ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. งานศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณ การดำเนินงานสาร
บรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 3. งานประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
หน่วยงานและสถานศกึษาในงานธุรการที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง  ระเบียบ  กฎหมาย  แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ  หนังสือเวียน  หนังสือราชการ  การ
เบิกวัสดุ  ประสานงานแจ้งข้อราชการให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ บริการและอ่ืน  ๆที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ     
 4. งานประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
                      5. งานจัดพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อความ  หนังสือราชการภายในกลุ่มนิ เทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
                            6. งานตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            7. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

        1. นางนงคราญ  ปัญญาสีห์    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ 18 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2  
กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือได้รับ
มอบหมาย 
                    2. ควบคุม กำกับ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานช่วยเหลือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
                    3. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบ การวินิจฉัยงานของกลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       4. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและความ
ต้องการของสถานศึกษา   
                    5. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือ 
ที่ 2 ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ 

/6.งานส่งเสริม... 
 
 



๓๘ 
 

                  6. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  
เขต 1  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                     7. รับผิดชอบการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
ตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงาน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดังนี้    
  7.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง และรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
          7.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัด การเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม และความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
           7.3 ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

     7.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

              7.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม 

              7.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
          7.7 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

              7.8  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
              7.9  สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

  8. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

        9. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
    ๑๐. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              1๑. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
              1๒. งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา  ได้แก ่
    12.1 ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    12.2 นโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
   12.3 การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระที่ 1 - 3 การจัดการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาการคำนวณ (Computing Science) (สาระวิทยาศาสตร์) และโรงเรียนขนาดเล็ก     
    1๓. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

/ 2.นางสาวดวงเดือน ... 
       



๓๙ 
 

      2. นางสาวดวงเดือน  มูลกลาง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที ่26 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
                           1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการ
เรียนรู้  กรณีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ไม่อยู่  หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ได้รับมอบหมาย  
                    2. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและความ
ต้องการของสถานศึกษา 
       3. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมนิเทศอำเภอป่าซาง 
                   4. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง
ที่ 1  ตามบทบาท หน้าที่และภารกิจ 
      5. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                  6. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
      7. รับผิดชอบและดำเนินการงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ 
การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัยให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
                              7.1 ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการศึกษาปฐมวัย 
                              7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัย และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
                              7.3 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียน และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
                              7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

               7.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
ก่อนประถมศึกษา งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  
           7.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
           7.7 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
                               7.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
                               7.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
                         8. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี-ยุวกาชาด) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)    
                         9. งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ได้แก่  

/9.1 ห้องเรียน... 



๔๐ 
 

        9.1  ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
        9.2  นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
        9.3  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  การจัดการศึกษาปฐมวัย  ตามแนวคิดไฮสโคป  
        9.4  การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมสนามเด็กเล่นตาม 
หลักการพัฒนาของสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
                        10. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                        11. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา 
                        ๑2. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

      3. นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่  119  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
    1. ปฏิบัติหน้าที่เลขากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  
                2. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย และความ 
ต้องการของสถานศึกษา 
       3.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 
ที่ ๓  ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ 
   4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  
เขต 1  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
             6. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยมีขอบข่ายงาน
ครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้ 
         6.1  ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน วเิคราะห์แนวโน้ม ทศิทางการศกึษาพิเศษ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
          6.2  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 
          6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาพิเศษ และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
          6.4  พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
พิเศษ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
                         6.5  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
การศึกษาพิเศษ 
                             6.6  ประสานงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดทำหลักสูตรและการจัดการศึกษาพิเศษ  และผู้ที่มคีวามสามารถพิเศษ 
                             6.7  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
 

/ 7. งานนิเทศ... 
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 7. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กิจกรรมการศึกษา
พิเศษ และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม กลุ่มสนใจ) 

         8. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 9. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 10. งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  ๑1. งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา ได้แก่   
       ๑1.๑ หลักสูตรต้านทุจริต    
       ๑1.๓ โครงการครูดีของแผ่นดิน     
       ๑1.๔ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
       ๑1.๕ งานวิจัยองค์กรคุณธรรมต้นแบบของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
       ๑1.๖ โรงเรียนขนาดเล็ก 
            12. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนการศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 
                 13. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา     

1. นางวลัยลักษณ์   แก้วมณี  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่  19 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   1.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
คนที่ 4  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือได้รับมอบหมาย 

2.งานควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  3.งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัย
งานของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือ  
สั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  4.งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนา
คุณภาพของงาน  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  และพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  5.งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายและความต้องการของสถานศึกษา 
  6.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้  
รับมอบหมายตามบทบาท  หน้าที่และภารกิจ 

/7.งานส่งเสริม... 
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 7.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  8.งานนิเทศ ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานพทุธศักราช  2551   
  9.งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการศึกษา  ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  10.งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ (O-NET) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และนานาชาติ (PISA)  ดังนี้  
                          10.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติและนานาชาติ   
                          10.2 ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และนานาชาติ เช่น สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 
                          10.3 เสริมสร้างความรู้ความใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
                          10.4 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 
                                        10.4.1  งานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
10.4.2 จัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน การทดสอบทางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (Pre O-NET) 
                                  10.4.3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
10.4.4 ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ข้อสอบกลาง 

                          10.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
                          10.6 นำผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  11.งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดบัสถานศึกษา ดังนี้  

11.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับ 
ชั้นเรียนและสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

11.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน 
แนวปฏิบัติ วิธีการเทคนิค รูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการประเมินสภาพจริง  
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11.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

11.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการสัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐานระดับชั้น
เรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตาม
หลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

11.5 สรุปรายงาน วิจัยและพัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมิน 
  12. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย และพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  13.งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ 

13.1  โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขัน้พ้ืนฐาน (จุดเน้นที่ 5) 
13.2  การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
13.3  โครงการโรงเรียนสุขภาวะ 
13.4  โครงการโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  

                     14.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นางจุลี  บุมาลี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ 16 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กรณีหัวหน้ากลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษา ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือได้รับมอบหมาย  และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

 1.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่ไดร้ับมอบหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจ 
  2.งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายและความต้องการของสถานศึกษา 
  3.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
  4.งานนิเทศ ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
  5.งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  6.งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

6.1  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่  
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 6.2 ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ  เช่น สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  6.3 เสริมสร้างความรู้ความใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเก่ียวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 
                         6.4 ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางที่สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

     6.4.1 การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 
6.4.2 การสอบ TIMSS 

                 6.5 จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพ 

     6.5.1 งานรวบรวมและสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     6.5.2 งานศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว และ

สร้างข้ึนเอง  พัฒนาและคัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
     6.5.3 งานจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้  

8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.5.4 งานบรกิารเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

                          6.6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผล 
(จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย)  

6.7 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินประเมินคุณภาพของผู้เรียนของ 
สถานศึกษาในสังกัดรูปแบบของคณะกรรมการ 

                          6.8 วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   6.9 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูลไปใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   6.10 นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้
เป็นขอ้มูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้  

7.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น
เรียนและสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

      7.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
                        7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศกึษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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           7.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐานระดับ 
ชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตาม
หลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา 

7.5 ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ข้อสอบกลาง 
7.6 สรุปรายงาน วิจัยและพัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมิน 
  8.งานนิเทศ ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวน)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551   
  9.งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนารูปแบบ  เทคนิควิธีการนิเทศการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  10.งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
        10.1 โครงการโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  
          10.2 คุณลักษณะค่านิยม ๑๒ ประการ 
          10.3 โครงการยุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลก  

10.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  11.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
๓. นางฉันทนา  มุ่นอินต๊ะ  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  

ตำแหน่งเลขที่ 17  ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กรณีหัวหน้ากลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษา ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือได้รับมอบหมาย  และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้  

1. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจ    

2. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายและความต้องการของสถานศึกษา 

3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย    

4. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 

5. งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  

6. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

6.1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่  
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6.2. ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ เช่น สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.3. เสริมสร้างความรู้ความใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 

6.4. ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้ เรียนตามแนวทางที่สำนักทดสอบทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 

6.4.1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
6.4.2. จัดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนประเมินคุณภาพผู้เรียน ( Pre-NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
6.4.3. การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

6.5. จัดทำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพ 

6.5.1. งานรวบรวมและสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
6.5.2. งานศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว และสร้าง

ขึ้นเอง  พัฒนาและคัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

6.5.3. งานจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.5.4. งานบริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
6.6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผล 

(จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย)  
6.7. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินประเมินคุณภาพของผู้ เรียนของ

สถานศึกษาในสังกัดรูปแบบของคณะกรรมการ 
6.8. วิจัย พัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  

6.9. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษานำข้อมูลไปใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6.10. นำผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.11.   7.งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับสถานศึกษา ดังนี้  
    7.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน
และสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
           7.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเปน็ระบบ  

/7.3 ส่งเสริม...  
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  7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     7.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา เขต
พ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับการวัดประเมินผลการศึกษา การจัดทำเอกสารหลักฐานระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลักสูตรระดับสถานศึกษาและนำผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา  

7.5 ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ข้อสอบกลาง  
      7.6 สรุปรายงาน วิจัยและพัฒนา และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และสถานศึกษาเพ่ือนำผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมิน 
  8.งานนิเทศ ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ศิลปะ(ดนตรี – นาฏศิลป์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  
                 9.งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนารูปแบบ  เทคนิควิธีการนิเทศการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                 10.งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  

10.1 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  
10.2 โครงการมูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
10.3  โครงการโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  

                 11. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนตามระบบข้อมูล (School MIS)    
12. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        1. นางสกาวเดือน  ขัดเรือน  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขท่ี 38 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
      1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 6 
กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือ
ได้รับมอบหมาย  
      2. งานควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศและเร่งรดัการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      3. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงาน
ของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายหรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
           4. งานให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ
ของงาน  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     5. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายตามบทบาท หน้าที่และภารกิจ 

/6. งานนิเทศ... 
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     6. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและความ
ต้องการของสถานศึกษา   
     ๗. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
และหน่วยงานต้นสังกัด   
            ๘. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
            ๙. งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
           ๑๐. งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
            ๑๑. งานรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้  
           1๑.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
            1๑.1.1 งานศึกษา ความต้องการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                    1๑.1.2 งานดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบ 
                                           ของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 

                    ๑๑.๑.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ 
                                                            ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                            1๑ .1 .๔  งานนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการพั ฒนาสื่ อนวั ตกรรมและ 
                                                         เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
            ๑๑.๑.๕ งานประสานความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม 
                                          การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
            ๑๑.๑.๖ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
                                          ทางการศึกษา ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                                                     การจัดศึกษาผ่านระบบเว็ปไซต์ สพป.ลำพูน เขต ๑  เว็ปการจัดการความรู้  
           ๑๑.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                         ๑๑.๒.๑ งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับพัฒนาสื่อนวัตกรรมแล ะ 
                                        เทคโนโลยีทางการศึกษา   
          ๑๑.๒.๒ งานวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ 
                                         สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  
          ๑๑.๒.๓ งานส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
                                         พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาส 
                                         แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและ 
                                                         เทคโนโลยีทางการศึกษา 
                     ๑๑.๓ งานบริหารศูนย์สื่อการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา “ศูนย์สื่อการเรียนรู้ลำพูน ๑” 
            ๑๑.๔ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียน ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมและ         

/เทคโนโลยี... 
 



๔๙ 
 

เทคโนโลยีทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
            ๑๑.๕ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) และผ่านระบบ
สารสนเทศ (DLTV) 
       ๑๒. งานพัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน งานพัฒนาห้องสมุดต้นแบบของเขตพ้ืนที่ฯ และ
ศูนย์วิจัยเขตพ้ืนที่การศึกษา   
       ๑๓. งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษา ได้แก่    
  ๑๓.๑ โครงการรักษ์ภาษาไทย   
  ๑๓.๒ กิจกรรมส่ งเสริมการอ่านตามพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ การใช้สื่ อ 
สมเดจ็พระเทพฯ   
  ๑๓.๓ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง             
                     13.4 โรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT - ED) 
           ๑๔. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ การบริหาร
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             1๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

            นางณฐมน  คุนิรัตน์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่ง
เลขที ่15  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

           1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 3  
กรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
หรือได้รับมอบหมาย 
      2. งานควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
      3. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่ม
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือ  สั่งการ 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
      4. งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพของงาน  
นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
และพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
      5. งานปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับ
มอบหมายตามบทบาท  หน้าที่และภารกิจ 
      6. งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและความ
ต้องการของสถานศึกษา 
      7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  
เขต 1  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   

/8.งานนิเทศ... 
 



๕๐ 
 

                  8. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา  แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และศิลปะ(ทัศนศิลป์) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช  2551   
                  9. งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
                  10. งานรับผิดชอบงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ดังนี้ 
                        10.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

        10.1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
        10.1.2 งานรวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ 

                                                        และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          10.1.3 งานศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         10.1.4  งานจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         10.1.5 งานดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน   
                   1) งานการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมการนิเทศภายใน 

                                                           ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ  ครูต้นแบบ  ครูแกนนำ  ครูภูมิปัญญา 
                                                           ส่งเสริมการนิเทศภายนอกรวมทั้งส่งเสริมการนิเทศอย่างมีส่วนร่วม การ 
                                                                  ระดมพลังนิเทศจากทุกฝ่าย 

             2) งานการนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น   
                   ๒.๑) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    
                   ๒.๒) โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน   

                 ๒.๓) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
         10.1.6 งานจัดทำสรุปรายงานผล  และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ  และการจัด 

                                                           กระบวนกาเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ 
                          10.๒ งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         10.๒.1 งานรวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ 
                                                          เกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษา 

         10.๒.2 งานศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการ 
                                                           นิเทศการตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         10.๒.3 งานประสานสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ 
                                                             และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

         10.๒.4 งานดำเนินการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการ 
                                                           จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

         10.๒.5 ดำเนินการพิจารณา  คัดเลือกรูปแบบ  วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
                                                           เพ่ือพัฒนารูปแบบที่ดีหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

         10.๒.6 งานสรุปผลการดำเนินงานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด 
                                                            การศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาเพ่ือกำหนดแนวทางในการ 
                                                            ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป          

         10.๒.7 เผยแพร่ผลการนิ เทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
                                                            สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรือผู้สนใจ 

                                                                           /10.3 งานส่งเสริม... 



๕๑ 
 

    10.๓ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและชุมชน 

            10.๓.1 งานประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่าย การนิเทศ 
                                                            ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            10.๓.2 งานจัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 
                                                           การศึกษาและสถานศึกษา  

            10.๓.3 งานดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการ 
                                                           นิเทศในรูปแบบต่าง  ๆที่หลากหลาย 

                1) งานพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
                2) งานจัดเวทีวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 

                                                                จัดการ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                      3) งานจัดตั้งเครือข่าย สถานศึกษา เครือข่ายชุมชนเพ่ือการเรียนรู้  
                      4) งานจัดเครือข่ายบุคคล  เช่น ครูแกนนำ  ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ 

                                                               ชมรมครู   ชมรมผู้บริหาร ชมรมบุคลากรทางการศึกษา 
                                              10.๓.4 งานจัดทำสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ  หรือ 
                                                           รูปแบบเครือข่ายนิเทศและเครือข่ายการพัฒนาคณุภาพ 
                           10.๔  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
                                                 สถานศึกษา 

               10.๔.1 งานรวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ  
                                                             เกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษา 

            10.๔.2 งานศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์  ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและ 
                                                          วิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

            10.๔.3 งานประสานสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และตรวจสอบตาม 
                                                            เกณฑ์และ ตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

            10.๔.4 งานดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการ 
                                                          จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

            10.๔.5 ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
                                                          เพ่ือพัฒนารูปแบบที่ดีหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

            10.๔.6 งานสรุปผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด 
                                                           การศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาเพ่ือกำหนดแนวทางในการ 
                                                           ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป          

            10.๔.7  เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
                                                            สถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ 
                                  10.๕  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนารูปแบบ  เทคนิควิธีการนิเทศ  การ
บริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                       ๑1. งานส่งเสริมพัฒนา เช่น    
                         ๑1.๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    
                         ๑1.๒ Home school  
 

/11.3 โครงการ... 



๕๒ 
 

                         ๑1.๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน                                                                                                                                                                                                                  
                         ๑1.๔ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                   12. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
                   ๑3. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
           1.นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่  22 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และรับผิดชอบ
งาน  ดังนี้ 
    1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 5  กรณี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือได้รับ
มอบหมาย 
    2. งานควบคุม  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล นิเทศและเร่งรัดการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     3. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
     4. งานให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพของงาน 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค  ในการปฏิบัติงาน 
     5.  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ 
     6.  งานนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและความ
ต้องการของสถานศึกษา 
                   7. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
                   8.  งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กิจกรรมการศึกษาพิเศษ กิจกรรมแนะแนว 
         9.  งานให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
         10. งานรับผิดชอบงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
                           10.1  งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                       10.1.1 งานศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิธีการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                   ตลอดจนกฎเกณฑ์  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                       10.1.2  งานศึกษา  ค้นคว้า  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน 
                                                    การศึกษาแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและ 
                                                    ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

/10.1.3 งานส่งเสริม... 



๕๓ 
 

                                   10.1.3  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก  ความรู้  ความ 
                                                    เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ 
                                                    บุคลากรทุกคน 
                       10.1.4  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ 
                                                   2553 ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ 
                                                   สอดคล้องกัลป์สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่นอย่าง 
                                                   ต่อเนื่องและเข้มแข็ง รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้เกณฑ์ในการแปลผล การ 
                                                   ตัดสินการผ่านมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา 
                       10.1.5  งานร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
                                                    การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
                       10.1.6  งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                                    โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 
           10.1.7 งานนิ เทศ ติดตาม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง 
                                                          ต่อเนื่อง 
           10.1.8  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการประกันคุณภาพภายในของ 
                                                 สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการ 
                                                 ดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติที่ดี  
                            10.2  งานประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก  เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

         10.2.1 งานประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                                                      (สมศ.) เมื่อถึงกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

         10.1.2 งานประสาน  ติดตามผลการประเมินภายนอก  เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ใน 
                                                     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                            10.3  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา 

       10.3.1 งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
                                                    สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 

       10.3.2 งานส่งเสริม  สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐาน 
                                                    และการประกันคุณภาพการศึกษา 

       10.3.3  งานส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน 
                                                     คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

       10.3.4 งานรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
                                                     การศึกษาของสถานศึกษา 

       10.3.5  งานนิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
                                                             สถานศึ กษาและนำผลมาใช้ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
                                                             สถานศึกษา   
        11.  งานศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนารูปแบบ  เทคนิควิธีการนิเทศการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    12. งานส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ได้แก่  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนปลอดขยะ  

/ (No Foam)... 



๕๔ 
 

(No Foam)  โครงการ Chevron Enjoy Schience “สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต”(วิทยาศาสตร์) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยะภาพสำหรับเด็กเก่งค้นคว้า จิตวิทยาการศึกษา กิจกรรม แนะแนว กิจกรรมการศึกษาพิเศษ และ
ศูนย์วิจัยการศึกษา 
                    13.  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  นางรพีพร  เลาหกุล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ 
29 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  คนที่ 1  กรณี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือได้รับ
มอบหมาย 
  2. งานพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรองและให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยงานของกลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมายหรือหนังสือ  สั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  ๓. งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  ประสานงาน ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพของงานนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา และพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตาม
บทบาท หน้าที่และภารกิจ 
  ๕. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายและความต้องการของ
สถานศึกษา 
  ๖.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
              ๗. งานนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  ๘. งานโครงการ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา การ
นำหลักของศาสตร์พระราชาไปใช้ในสถานศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง งานพระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสอนธรรมศึกษา 
              ๙. งานรับผิดชอบงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขอบเขต ๓  ด้าน คือ 
                     ๙.๑ ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
                     ๙.๒ ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและการนิเทศการศึกษา 
                     ๙.๓ ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

/9.1 ด้านการ... 



๕๕ 
 

                            ๙.1 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
          1) กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหาร
ทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
        2) รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา            
        3) เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ในระบบเครือข่าย และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                            ๙.2 ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
                                   1) วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้าน
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
                                    2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
                                    3) นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
กำหนด วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                                   ๔) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
                                   ๕) นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษาต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                                   ๖) แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การดำเนินการตามแผน 
                            ๙.๓  ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล 
                                   ๑) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาตามแผนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
       2) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา 
                                   3) จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
       4) เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิ เทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  
                                   งานส่งเสริมสนับสนุนได้แก ่     
    1) รับผิดชอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2) งานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
3) งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4) งานโครงการพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ 
5) งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสอนธรรมศึกษา 

   6) การรายงานมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
                1๐.  งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

/กลุ่มส่งเสริม.... 
 



๕๖ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

   1. นางภัทษร คำแหง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  
อ 36 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
        ๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาที่ต้องมีความชำนาญงานใช้ประสบการณ์  
สูงมากเป็นพิเศษ มีลักษณะความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ โดยต้องมีการจัดการ ตัดสินใจ
แก้ปัญหา กำกับ ตรวจสอบ และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ควบคุม กำกับ
ดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ กลั่นกรองงานภายในกลุ่ม แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และติดตามงานภายในกลุ่มให้
ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา ตลอดถึงให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา   

 ๒. กำหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ
และช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานผลงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้ง
นำเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา  
                       ๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องและติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ 

๔. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการและพิจารณาเสนอความคิดเห็นก่อน
นำเสนอผู้บังคับบัญชา 
     ๕. เป็นผู้แทนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
     6. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  

           6.๑ สนับสนุนส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการ 
มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา  
                           6.๒ การดำเนินการอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน 
ทางศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

           6.๓ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชน 
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
          6.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ 

 7. งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
         7.1 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
         7.2 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         7.3 ดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ 
       7.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

    
/8. ประสาน... 



๕๗ 
 

   8. ประสานการดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมภายใน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 9. กำกับและติดตาม การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/การ

ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ และ
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

10. การพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. การจัดทำทะเบียน และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา 
 12. งานควบคุม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน จัดทำบัญชีควบคุมเบิกจ่าย

วัสดุรุภัณฑ์สำนักงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  13. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. นางพลอยพรรณ  อุดมเดช  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  

อ 40 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    ๑. ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1  ในกรณี 

ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
๒. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา   

        ๒.๑  งานการจัดทำทะเบียนการศึกษา การจัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการศึกษา  
        ๒.๒  งานการประกาศ แก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลงหลักฐานการศึกษา  
        ๒.๓  งานการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา การรับรองความรู้ และการเทียบโอนผลการเรียน 
        ๒.๔  งานการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

   ๓. งานส่งเสริมและงานการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๔. งานการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
ระดบันานาชาติ     
   ๕. งานการสอบแข่งขันนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท.)  

๖. งานการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์โอลิมปิก  
๗. งานการสอบแข่งขันตอบคำถามตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 

      ๘. งานส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุน
ให้โรงเรียน นักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับต่าง ๆ เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันสำคัญและงานพิธีต่าง ๆ 

   ๙. งานส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น 
   ๑๐. งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเพ่ือคัดเลือก

นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
   1๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะของนักเรียน 

/และเยาวชน... 



๕๘ 
 

และเยาวชนเพ่ือเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์/โครงงาน
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ 

 ๑๒. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชน  

  ๑๓. งานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
           ๑๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งในองค์กรสภานักเรียนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
           ๑๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา/จังหวัด/ชาติ 

                 ๑๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมโครงการและสมัชชานักเรียนในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
           ๑๓.๔ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
           ๑๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม พัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา

นกัเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
   ๑๔. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

                 ๑๔.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 

            ๑๔.๒ สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การ
แต่งกาย การร่วมกิจกรรม  

      ๑๔.๓ ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและกาประชาสัมพันธ์ 
                     ๑๕. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษา 
วิชาทหาร ของสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ (งานสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

             ๑๕.1 งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
การฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในระดับสถานศึกษา ระดับ
เครือข่ายฯ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  (งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ/งานวันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า) 

   ๑๕.๒  งานส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทาง
การกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม สัมมนา  จัด
อบรมทักษะ เฉพาะวิชา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การพัฒนาคุณวุฒิทางการลูกเสือ โดยได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์   

             ๑๕.๓ งานการคัดเลือกโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้
บำเพ็ญประโยชน์   ที่มีผลงานดีเด่น และการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
กำลังใจผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  (คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ/โรงเรียนที่มีผลงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น/คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น /คัดเลือกลูกเสือให้
ได้รับเขม็ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์) 

                   ๑๕.๔  งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดีเหรียญ
ลกูเสือยั่งยืน และเข็มกาชาดสมนาคุณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           ๑๕.๕  งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตาม
กิจกรรมของนักเรียน  ในทุกระดับทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ  

/15.6 งานดำเนิน... 



๕๙ 
 

                      ๑๕.๖ งานดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา และงานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือกำหนดแผนงาน/
โครงการ แนวทางในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

                      ๑๕.๗ งานดำเนินการจัดเก็บเงินค่าบำรุงกิจการลูกเสือของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๑๕.๘ งานประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๑๕.๙ งานสรุปผลการดำเนินงานและรายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

ยุวกาชาด  และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๑๖. การจัดทำ การประสานและติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการการ

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ๑๗.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและของ

ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๑๘. การดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  19.  งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เช่น การไปทัศนศึกษาดูงานของ                         

นักเรียนการอนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
  20.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  21.  งานรับ ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area  
 22. การจัดทำบันทึก แจ้งเวียนคำสั่ง/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรวบรวมจัดเก็บ 
  23. การเสนอแฟ้ม และติดตามแฟ้มงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจงานทีร่ับผิดชอบ 

  24. การจัดทำ การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/
กิจกรรม/การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปี
งบประมาณ และมาตรฐานสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุป
รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

  25. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
3. นางนิตยา  ปาระมี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่งเลขท่ี อ 38  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 2 ในกรณี  

ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  2. งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือส่งเสริมผลิตผลเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน/งาน

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืน/งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และงานสหกรณ์โรงเรียน 
  3. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย         
         3.๑ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริม การดำเนินงานสุขภาพอนามัยนักเรียน   อาหาร 

กลางวัน อาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
(อย.น้อย) 

     3.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและเฝ้า
ระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ และสุขาภิบาล รวมถึงสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง 

/3.3 ประสานงาน... 



๖๐ 
 

     3.3 ประสานงานเกีย่วกับสุขภาพอนามัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.4 ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 4. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ และเพศศึกษาในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

      4.๑ จัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

      4.๒ สร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ใน
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

      4.๓ รายงาน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
        4.๔ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทเพศสัมพันธ์และเอดส์ 
    5. งานป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์กอ่นวัยอนัควรในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา 
    6. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
        6.๑ การจัดทำแผนกำหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) 
        6.๒ การกำหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
      6.๓ สำรวจจัดทำข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน ประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนใน

แต่ละระดับ   
               6.๔ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาทุกระดับ 
         6.๕ ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียน 
         6.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายนักเรียน การติดตามเด็กเข้าเรียนและเด็กออกกลางคัน 
      6.7 การดำเนินการประสาน ติดตาม และการย้ายเด็กไปเข้าเรียนต่างสังกัด 

      6.8 สรุปรายงานผลติดตามการเคลื่อนย้ายประชากรวัยเรียนประจำปี (เด็กย้าย 
มาเรยีน ในสังกัด ย้ายไปเรียนต่างสังกัด) 

       6.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  7.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตาม

อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
      7.๑ ประสาน สำรวจ จัดทำข้อมูลและศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาในระบบ

นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
      7.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การกำหนดวิธีการ รูปแบบและแนวทางการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
      7.๓ การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      7.๔ การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่ทุรกันดาร 
      7.๕ การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
      7.๖ การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคนั 
     7.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตาม

อัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
/ 8. การเสริมสร้าง... 
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   8. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ภัยคุกคามของนักเรียนในสถานศึกษา 
         8.1 ภัยฝุ่นละออง 
      8.2 ภัยโควิด – 19                         
      8.3 ภัยจากโรคติดต่ออ่ืน ๆ 
 9. งานรับ ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area  
  10. การจัดทำบันทึก แจ้งเวียนคำสั่ง/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรวบรวมจัดเก็บ 

  11. การเสนอแฟ้ม และติดตามแฟ้มงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจ
งานที่รับผิดชอบ 

 12.การจัดทำ การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ และ
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง                      

  13.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
และของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      4. นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ตำแหน่ง
เลขที่ อ 39 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 

    ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
        1.๑ จัดทำแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานภายนอก 
     1.2 กิจกรรม ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
        1.3 กิจกรรม ค่ายทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน 
        1.4 กิจกรรม การพิจารณาคัดเลือกสถานศกึษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
        1.5 กิจกรรม การพิจารณาสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 

              1.6 การรายงานผลการดำเนินงาน ภัยยาเสพติด จำนวน 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบ Lamphun 
Team, ระบบ NISPA, ระบบ CATAS 

 2. งานรณรงค์ เฝ้าระวัง ป้องปราม ภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
     2.1 กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 
        2.2 กิจกรรม รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 
        2.3 กิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษา 
        2.4 กิจกรรม ครูแดร์ 
        2.5 กิจกรรม การตรวจเยี่ยมโรงเรียน จุดเสี่ยงภายในภายนอก ในระยะ 500 ม. 

   3. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
        3.1 งานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.ลพ.1) กรณีพิเศษ 

    4. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         4.1 งานพิจารณาคัดเลือกผลงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและครู

ต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
/-ส่งเสรมิ... 
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   - ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและครูต้นแบบให้ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม และ
ดีเด่น ให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง 

   - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    - ระดับภูมิภาค 
    - ระดับชาติ  

   - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือรับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 
   5. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พสน.) 

     5.๑ การป้องกัน แก้ไขปัญหา เฝ้าระวังและป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท 
        5.๒ การพัฒนาความประพฤตนิักเรียน 
        5.๓ การจัดทำแผนงาน โครงการในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน 

                     - ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัล 
ยอดเยี่ยม และดีเด่น ให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง 
    - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                   - ระดับภูมิภาค 
                   - ระดับชาติ  

                         - ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือรับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่/ระดับชาติ 

     5.5 ประสานการดำเนินงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เข้ารับการฝึกอบรมจากศึกษาธิการจังหวัด
ลำพูน 

     5.6 งานการออกตรวจตรา ดูแล ความประพฤตินักเรียน 
      5.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
           6. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ภัยคุกคาม มีดังนี้ 

      6.1 ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
      6.2 ภัยอาชญากรรมไซเบอร์ 
      6.3 ภัยพิบัติตา่ง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง อัคคีภัย 
      6.4 งานประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพ่ื อติ ดตาม ช่ วยเหลื อ ป้ องกั นและแก้ ไขปัญหา 

ให้เด็กปลอดภัยจากภัยต่าง ๆ กรณี เช่นกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษาและกรณีอ่ืน ๆ 
           7. งานส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขนักีฬาและนันทนาการ 

      7.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬา และ
นันทนาการ 

            7.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 

               7.3 ประสานงาน และสนั บสนุ นการฝึ กทั กษะความสามารถเฉพาะทางด้ านกีฬา 
ชนิดต่าง ๆ   เพ่ือความเป็นเลิศ 

/ 7.4 ส่งเสริม... 
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                   7.4 ส่ งเสริมให้ชุมชนใช้ อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
และนันทนาการ 

          7.5 ประสานและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการหลายรูปแบบ 
          7.6 ประสานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          7.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและนันทนาการ 

             8. การจัดทำ การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ และ
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

   9. งานโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และการดำเนินงานตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะ โครงการ Zero Waste 

   10. ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
         10.1 จัดทำแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
         10.2 จดักิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
         10.3 การดำเนินการ ประสานงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         10.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ได้รับรางวัลความปลอดภัยในสถานศึกษา 
         10.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลในระดับ เขต

พ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
    11. การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของนักเรียนในสถานศึกษา 
        11.1 อุบัติเหตุ 
    12. งานรับ ส่งหนังสือราชการทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ Smart Area  

                     13. การจัดทำบันทึก แจ้งเวียนคำสั่ง/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรวบรวมจัดเก็บ 
     14. การเสนอแฟ้ม และติดตามแฟ้มงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจ

งานที่รับผิดชอบ 
     15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวณัชยา ไชยนวล ในกรณไีม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     16. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

และของทุกกลุ่มงานในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      5. นางสาวณัฐชยา ไชยนวล  ตำแหน่ง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

    ๑. งานตามบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
         1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

               1.๒ วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อน หรือจาก
การส่งต่อด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผน
การแก้ไขปัญหา  

         1.๓ ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน 
เพ่ือคน้หา อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ  

/ความถนัด... 
 



๖๔ 
 

ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปญัหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น  
                  1.๔ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัด

ครอบครัวเพ่ือการ บำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือ ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง 
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรง  

                  1.5 ให้คำปรึกษาและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา  

                  1.6 ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการใน
ระดับเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการปรับตัว หรือวิธีการ แก้ปัญหาให้เหมาะสม  

            1.7 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็ก
สมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น  

                  1.8 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

         ๒. งานส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

     ๓. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวทักษะอาชีพ 
     4. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

             4.1 งานทีเ่กี่ยวข้องกับศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.ลพ.1) กรณีพิเศษ  
         5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวทางการศึกษา  
             5.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                   - การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามข้อมูล DMC  

                         - การคัดกรองและแก้ปัญหานักเรียน เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา  

                - การส่งเสริมสนับสนุนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความความสามารถพิเศษ 
                   - การส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  
                   - การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียน ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  
                - การประสานงานทีมสหวิชาชีพ  
                - การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
                - การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
         6. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและภัยคุกคาม ได้แก่  
             6.1 ภัยความรุนแรง  
          6.2 ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
          6.3 ภัยการค้ามนุษย์  
          6.4 ภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
         7. งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
          7.1 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
            7.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในลักษณะทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมิใช่กองทุนเพ่ือการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และมูลนิธิต่างๆ 

/7.3 ประสานการ... 
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          7.3 ประสานการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
    8. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ 

        9. การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/กิจกรรม/การ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ และ
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
                10. งานรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area  

        11. การจดัทำบันทึก แจ้งเวียนคำสั่ง/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรวบรวมจัดเก็บ 
        12. การเสนอแฟ้ม และติดตามแฟ้มงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ  
        13. ช่วยปฏิบัติงาน นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ 
        14. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา และของทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 6. นายจักราชัย  จิตธรรม  เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดลำพูน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารของสำนักงาน
ลูกเสือจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

        ๑. ปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน 
            ๑.๑   งานขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
            ๑.๒   งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับ  
            ๑.๓   งานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
            ๑.๔   งานจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
            ๑.๕   งานขอเหรียญสดุดีลูกเสือ เหรียญสรรเสริญ เหรียญลูกเสือยั่งยืนของลูกเสือจังหวัด 
            ๑.๖   งานขอเข็มบำเพ็ญประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
            ๑.๗   งานขอตั้งกอง กลุ่ม และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัด   
            ๑.๘   งานการจัดทำรายงานกิจการลูกเสือประจำปีของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
            ๑.๙   งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
            ๑.๑๐ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ  
             ๑.๑๑ งานการจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน  
             ๑.๑๒ งานการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  ๒ ท่อน ๓ ท่อน และ ๔ ท่อน 
             ๑.๑๓ งานการจัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน 
             ๑.๑๔ งานประสานการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้เกี่ยวข้อง  

                   ๑.๑๕ งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เช่น ใบเสร็จ
ลูกเสือ ใบเสร็จยุวกาชาด ทะเบียนทางลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน  

     ๒. งานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน 
            ๒.๑ งานการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลำพูน 
            ๒.๒ งานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน 

/๓. งานการดูแล… 
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         ๓. งานการดูแลค่ายลูกเสือประจำจังหวัด 
             ๓.๑ งานดูแลสถานที่ ดูแลระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ ์
             ๓.๒ งานประสานงานและติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ  ชุมชนและท้องถิ่น 
             ๓.๓ งานอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาขอใช้ค่ายลูกเสือจังหวัด  
             ๓.๔ งานการขอใช้ค่ายลูกเสือ จัดตารางการจองค่าย  จัดทำสถิติการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัด 
             ๓.๕ งานการจัดเก็บเงินค่าบำรุงค่ายลูกเสือ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือจังหวัด    
             ๓.๖ งานการพัฒนาค่ายลูกเสือและการจัดทำแผนงานในการพัฒนาค่ายลูกเสือประจำปี 
             ๓.๗  งานจัดระบบรักษาความปลอดภัยและกฎระเบียบในการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัด 
             ๓.๘ งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยของค่ายลูกเสือจังหวัด 
             ๓.๙ งานการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานคา่ยลูกเสือประจำจังหวัด  
                   ๓.๑๐ งานการจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในค่ายลูกเสือ  

รวมทั้งการเงิน บัญชีทรัพย์สิน ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือประกอบการประเมินผลงาน 

         ๔. ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดขึ้น 
               ๕. งานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รวมทั้ง 

พ.ร.บ.ลูกเสือ ข้อบังคับ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และช่ องทาง 
ต่าง ๆ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูนให้ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

         ๖.  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบในรูปแบบ
เอกสารรายงาน และทาง Website กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

       7. ประสานการดำเนินงาน แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่กิจกรรม
และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ในรูปแบบเอกสารรายงาน และทาง Website 

       8. การจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและข้อมูลบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา ทาง website 

       9. งานรับ ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Area  
          10. การจัดทำบันทึก แจ้งเวียนคำสั่ง/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ และรวบรวมจัดเก็บ 

       11. การเสนอแฟ้ม และติดตามแฟ้มงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตาม
ภารกิจงานที่รับผิดชอบ 

        12.การจัดทำ การประสานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ/งาน/โครงการ/
กิจกรรม/การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานประจา
ปีงบประมาณ และมาตรฐานสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ
สรุปรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

           13.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานศูนย์ประสานงานลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวัดลำพูน 

 
/งานศูนย์ประสาน... 

 
 



๖๗ 
 

งานศูนย์ประสานงานลูกเสือชาวบ้าน 
7.   ร.ต.ต.พิชญนันท์  อนันชัย  หัวหน้าชุดฯ   

        8.  ด.ต.อลงกรณ์   วรรณโพธิ์    เจ้าหน้าที่ ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน  
กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ ๓๓ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เพ่ือประสานงานลูกเสือชาวบ้าน และงานในภารกิจของ
ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ในพ้ืนที่
จังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

                   ๑. เป็นวิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้าน และวิทยากรจิตอาสาประจำจังหวัดลำพูน 
             ๒. ดำเนินการด้านศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานงานของลูกเสือชาวบ้าน 
             ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกบัตามสายงานและมวลชนอื่น ๆ 
             ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมจิตอาสา 
             ๕. การรายงานข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของลูกเสือชาวบ้านและมวลชน 

                   ๖. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมจิตอาสา 
                              ๗. ปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมอบหมาย 

              ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

              ๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ หน่วยตรวจสอบ…. 
 
 



๖๘ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

         ๑.  นางสาวสุรีรัตน์  สิทธิวงค์  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
ตำแหน่งเลขที่  อ 45   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต ๑  ปฏิบัติหน้ าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในหน้าที่  และรับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
           ๑.  กำหนดนโยบาย  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
          ๒.  พิจารณาวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  
ข้อแนะนำการปรับปรุงแก้ไข  การติดตามประเมินผล   และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน  หน่วยตรวจสอบภายใน  ก่อน
นำเสนอผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
            ๓.  วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระยะปานกลาง  จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี  และแผนการตรวจสอบภายในตามนโยบายของภาครัฐ 
           ๔.  ตรวจสอบการจัดวางระบบควบคุมภายใน และสอบทานการควบคุมภายในของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อการลดอัตราความเสี่ยง 
          ๕.  ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน 

         ๖.  ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงิน  
การบัญชี  การพัสดุ  และการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการประจำปี 

           ๗. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจำปี หรือ ตามแผนการตรวจสอบตามนโยบายของภาครัฐ 
           ๘. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ  โดยการวิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต ๑ 

           ๙.  ติดตามผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะ หรือ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สั่งการ 

           ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มตรวจสอบภายใน  สำนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

          ๑๑. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 

         ๑๒. ประสานงาน  และให้บริการข้อมูลข่าวสารของ  หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   และรับบริการ 
          ๑๓. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
ใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบ  การวางแผน  และการจัดการความรู้ 
         ๑๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน  เขต ๑  สั่งการ       

  

/ ๒.  นางอำพัน... 



๖๙ 
 

         ๒.  นางอำพัน   คาดคำฟู  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  
อ 46  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  ๑  มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ  และ
ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
            ๑.  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาลำพูน  เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด  ดังนี้ 
                  ๑.๑ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมกำกับดูแล 
                   ๑.๒ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ของการดำเนินงาน หรือ กิจกรรมต่าง  ๆ  
ตลอดทั้งการใช้ทรัพยากร 
                    ๑.๓ ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี  การพัสดุ และการดำเนินงานต่าง  ๆ
                   ๑.๔ ความถูกต้องในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎหมายนโยบายต่าง ๆ   
ของทางราชการ 
                    ๑.๕ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ในการควบคุม  ดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

                   ๑.๖ ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุม การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา และการใช้
ทรัพย์สินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ 

           ๒.  การให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ ในการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน การควบคุม การ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุม  กำกับ ดูแล  ให้การดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
            ๓.  พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายในตาม
ข้อเสนอแนะ หรือ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  สั่งการ 
          ๔.  ควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
             ๕.  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในหน่วยตรวจสอบภายใน โดยควบคุมการรับและนำส่งหนังสือ  และ
เอกสารของทางราชการตาม  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

            ๖. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
เป็นสารสนเทศ  เพ่ือการตรวจสอบภายใน  การวางแผน  และการจัดการความรู้ 
             ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ กลุ่มกฎหมาย… 
 
 

 



๗๐ 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 ๑. นายเดชอนัน คุนุ  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ 25 ปฏิบัติหน้าที่
ฐานะผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ปฏิบัติงานในหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 ๑. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มกฎหมายและคดี 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกำหนดเวลา 
 ๒. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล วินิจฉัย และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย 
 3. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้
ความเห็น ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี รายงานผล ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 6. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 7. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ ์
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข ์
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน  ๆของรัฐ 
 12. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 13. การดำเนินการทางวินัย 
 14. การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
 15. การให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมาย 
 16. การร่างสัญญา และการบริหารสัญญา 
 17. การระงับขอ้พิพาท 
 18. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
 19. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 20. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น  ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

 2. นางสาวณิชาดา วิเศษกาศ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 26 ปฏิบัติงานในหน้าที่
และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 ๒. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 ๓. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ ์
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข ์
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

/7.ดำเนินการ... 
 
 



๗๑ 
 

 7. ดำเนินการเกีย่วกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน  ๆของรัฐ 
 8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 9. การดำเนินการทางวินัย. 
 10. การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
 11. การให้คำปรึกษา และความเห็นทางกฎหมาย 
 12. การร่างสัญญา และการบริหารสัญญา 
 13. การระงับขอ้พิพาท 
 14. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
 15. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  16. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ลูกจ้างประจำ… 
 
 
 



๗๒ 
 

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 

 ๑. นายสำราญ  สิงโตวนา  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔  ตำแหน่งเลขที่ 24703  ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ายานพาหนะ และพนักงานขับรถยนต์ราชการ ลำดับที่ ๑ รับผิดชอบ
รถยนต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ หมายเลข 1 เลขทะเบียน กง 364 ลำพูน และ
หมายเลข 8 เลขทะเบียน นข 3882 ลำพูน 
 ๒. รับผิดชอบขับรถรับ-ส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ไปราชการทั้งในและนอกพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
 ๓. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ยาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพ 
ที่พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และรายงานผลการตรวจเช็คให้หัวหน้าพนักงานขับรถ เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
 ๔. จัดการขออนุญาตใช้รถราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
 ๕. ลงทะเบียนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  
 ๖. ดูแลรักษา รับ และส่งมอบกุญแจรถราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต ๑ จากพนักงานขับรถเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จในแต่ละวัน 
 ๗. จดบันทึกระยะทางการเดินทาง และบันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางทุกครั้ง 
 ๘. ดูแล บำรุงรักษา ล้าง ทำความสะอาด และจัดเก็บรถยนต์ที่รับผิดชอบเข้าที่จอดหลังจากปฏิบัติหน้าที ่
 ๙. มีหน้าที่บำรุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้สภาพใช้งานได้ดี 
 10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสำราญ  สิงโตวนา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 ๑1. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2. นายบุญทวี  วังพฤกษ์   ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔  ตำแหน่งเลขที่ 24699  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ราชการ ลำดับที ่๒  รบัผิดชอบรถยนต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ หมายเลข ๒ เลขทะเบียน นข 2778 ลำพูน หมายเลข 6เลขทะเบียน กง 6034 ลำพูน  
 2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ยาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และรายงานผลการตรวจเช็คให้หัวหน้าพนักงานขับรถ เพ่ือเสนอ
ผู้บังคบับัญชาทราบตามลำดับ 
 3. จดบันทึกระยะทางการเดินทาง และบันทึกการใช้น้ำมันในการเดินทางทุกครั้ง 
 4. ดูแล บำรุงรักษา ล้าง ทำความสะอาด และจัดเก็บรถยนต์ที่รับผิดชอบ เข้าที่จอดหลังจากปฏิบัติหน้าที ่
 5. รับ และส่งมอบกุญแจรถราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จในแต่ละวันให้แก่ผู้ควบคุมการใช้รถของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑ เพ่ือควบคุม และจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 6. มีหน้าที่บำรุง รักษา ซอ่มแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี 
  7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญทวี  วังพฤกษ์ กรณไีม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได ้   
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

/3.นายจักริน... 
 



๗๓ 
 

 3. นายจักริน  ใจตึง  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  ชั้น ๔  ตำแหน่งเลขที่ 24714  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
งานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ราชการ ลำดับที่ ๓ รับผิดชอบรถยนต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน หมายเลข ๓ เลขทะเบียน นข ๑๒๐๗ ลำพูน และหมายเลข ๔ เลขทะเบียน บน ๖๘๗๑ ลำพูน  
 ๒. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ยาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และรายงานผลการตรวจเช็คให้หัวหน้าพนักงานขับรถ เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
 ๓. จดบันทึกระยะทางการเดินทาง และบันทึกการใช้น้ำมันในการเดินทางทุกครั้ง 
 ๔. ดูแล บำรุงรักษา ล้าง ทำความสะอาด และจัดเก็บรถยนต์ที่รับผิดชอบเข้าที่จอดหลังจากปฏิบัติหน้าที ่
 ๕. รับ และส่งมอบกุญแจรถราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จในแต่ละวันให้แก่ผู้ควบคุมการใช้รถของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑ เพ่ือควบคุม และจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 ๖. มีหน้าที่บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี 
 7. ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน นายบุญทวี  วังพฤกษ์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 4. นายอรรณพ  ขัดเรือง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔   ตำแหน่งเลขที่  24720  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
  ๑. ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพัฒนารวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
ดูแล รักษา ทำความสะอาด ห้องประชุมจามจุรี 
 2. ดูแล รักษา ทำความสะอาด จัดเก็บ ติดตั้ง เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอ้ี และ
อุปกรณ์ในห้องประชุมจามจุรี ทั้งก่อน และหลังใช้ห้องประชุมจามจุรี ให้พร้อมใช้งาน 
 3. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนาม
หญ้าต้นไม้ กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบห้องประชุมจามจุรี ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 4. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีชำรุด ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 5. มีหน้าที่บำรุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายมนู  แสนทา  กรณีไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 5. นายมนู  แสนทา ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔  ตำแหน่งเลขที่  24740 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
งานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ดูแล รักษา ทำความสะอาด และจัดเกบ็ขยะภายในอาคาร ๑ ชั้น 1 ทั้งหมด และบันไดทางขึ้นชั้น 1 
 2. ดูแลรักษา จัดเก็บ ติดตั้ง เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ในห้อง
ประชุมพลอยไพลิน ทั้งก่อนและหลังใช้ห้องประชุมพลอยไพลิน ให้พร้อมใช้งาน 
 3. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนาม
หญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังอาคาร ๑ และบริเวณลานหน้าร้าน
กาแฟของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ให้สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 

/4.ซ่อมแซมวัสดุ... 
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 4. ซ่อมแซมวัสดุ – อุปกรณ์ที่ชำรุด ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 5. มีหน้าที่บำรุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอรรณพ  ขัดเรือง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 6. นายชนพัฒน์  นางเมาะ  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔  ตำแหน่งเลขที่ 24769 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
๑ดูแล รักษา ทำความสะอาด และจัดเก็บขยะภายในอาคาร ๑ ชั้น 3 ทั้งหมด และบันไดทางขึ้นชั้น 3 
 2. ดูแล รักษา จัดเก็บ ติดตั้ง เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ในห้อง
ประชุมทานตะวัน ทั้งก่อนและหลังใช้ห้องประชุมทานตะวัน ให้พร้อมใช้งาน และห้องประชุมบุษราคัม โดยปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับนายบุญธรรม  สุนันต๊ะ  
 3. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนาม
หญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งบริเวณน้ำตก สวนหย่อม  ป้ายชื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  ให้สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 
  4. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ กิ่งไม้ 
ด้านหน้าอาคารห้องประชุมทานตะวัน และโรงรถบริเวณด้านหน้าอาคารห้องประชุมทานตะวัน ทั้ง 2  แถว 
  5. มีหน้าที่บำรุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 6. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีชำรุด ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญธรรม  สุนันต๊ะ กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 

 7. นายบุญธรรม สุนันต๊ะ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชั้น 4  ตำแหน่งเลขที่ 24783  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้    

          ๑. ปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  
เขต ๑ ดูแล รักษา ทำความสะอาด และจัดเก็บขยะภายในอาคารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา บริเวณชั้น 2 ทั้งหมด และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง
คอมพิวเตอร์ห้อง Conference  ห้องประชุมบุษราคัม  และห้องเกียรติยศ 
 2. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนาม
หญ้า ต้นไม้ กิง่ไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ให้
สะอาดร่มรื่น และสวยงาม   
  3. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนาม
หญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่จอดรถยนต์ หน้าอาคารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีชำรุด ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

/5. มีหน้าที่... 
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 5. มีหน้าที่บำรุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายชนพัฒน์  นางเมาะ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย 

 8. นางไพศาล   สร้อยญาณ  ตำแหน่ง แม่บ้าน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ดูแล รักษา ทำความสะอาดห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต ๑ และบริเวณชั้น ๒ ของอาคาร ๑  ทุกห้อง ประกอบด้วย บริเวณห้องรองผู้อำนวยการ รวมถึงหน้าห้อง
ผู้อำนวยการและหน้าห้องประชุมพลอยไพลิน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งบันไดทางขึ้นชั้น ๒  
 2. จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมดูแล เก็บรักษา ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมห้องประชุมพลอยไพลิน  ห้องประชุมจามจุร ีทุกครั้ง และสำหรับแขกผู้มาติดต่อ 
 3. ดูแล และอำนวยความสะดวก เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มาใช้
ห้องประชุมพลอยไพลิน และห้องประชุมจามจุรี  
 4. ดูแล รักษาความสะอาด ห้องน้ำห้องประชุมจามจุรี ทุกห้อง  ห้องน้ำข้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ 
และห้องน้ำด้านข้างอาคารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 5. ดูแลรับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้บริการร้านกาแฟ ตลอดจนทำความสะอาดและเปิด-
ปิดร้านกาแฟ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ร่วมกับนางรำพึง  เพพังธง 
  6. ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน นางรำพึง  เพพังธง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 9. นางรำพึง   เพพังธง  ตำแหน่ง แม่บ้าน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
 1. ดูแล รักษา ทำความสะอาดห้องน้ำภายในอาคาร ๑ ของสำนั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ทุกชั้น ทุกห้อง 
 2. จัดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม พร้อมดูแล เก็บรักษา ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมทุกครั้ง และสำหรับแขกผู้มาติดต่อ 
 3. ดูแล และอำนวยความสะดวก เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มา 
ใช้ห้องประชุมทานตะวัน ห้องประชุมุบุษราคัม ห้อง Conference  และร่วมกับนางไพศาล  สร้อยญาณ จัดอาหาร 
และอาหารว่างห้องประชุมจามจุรี กรณี ผู้เข้าร่วมการประชุมเกนิ 40 คน  
 4. รับผิดชอบมุมน้ำดื่มของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  โดยดูแลรักษา
ความสะอาด จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้บริการในน้ำดื่ม และห้องรับรองแขก  
 5. ดูแลรับผิดชอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ และให้บริการร้านกาแฟ ตลอดจนทำความสะอาด และ 
เปิด-ปิดร้านกาแฟสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ร่วมกับนางไพศาล  สร้อยญาณ 
  6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางไพศาล  สร้อยญาณ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 7. ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 10. นายทรงกลด  คำภิชัย  ตำแหน่ง ยาม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจยาม 
 ๒. เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจ 
 ๓. ควบคุมการผ่านเข้า/ออก ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
 ๔. อำนวยความสะดวกการจอดรถยนต์ของผู้มาติดต่อราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

/ 5. ตรวจสอบ... 
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 ๕. ตรวจสอบ ป้องกันการโจรกรรม หรือ วินาศกรรม อัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น โดยการเปิดไฟ ตามจุด
ที่มีความเสี่ยง ปิดประตู หน้าต่าง ประตูรั้วให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
 6. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนาม
หญ้าต้นไม้ กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าด้านหน้าตลอดแนว และศาลาพักผ่อน บริเวณศาล 
พระภูมิเจ้าที่ ป้ายด้านหน้าของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และป้ายด้านหน้าอาคาร
อำนวยการ ให้สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 
 7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายณรงค์ เพพังธง กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 11. นายณรงค์  เพพังธง  ตำแหน่ง ยาม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจยาม 
 ๒. เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจ 
 ๓. ควบคุมการผ่านเข้า/ออก ของบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
 ๔. อำนวยความสะดวกการจอดรถยนต์ของผู้มาติดต่อราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๕. ตรวจสอบ ป้องกันการโจรกรรม หรือวินาศกรรม อัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น โดยการเปิดไฟ ตามจุดที่มี
ความเสี่ยง ปิดประตู หน้าต่าง ประตูรั้วให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
 6. ดูแล รักษา ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใบไม้แห้ง รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งสนามหญ้า
ต้นไม้ กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าด้านหน้าตลอดแนว และศาลาพักผ่อน บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ 
ป้ายด้านหน้าของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และป้ายด้านหน้าอาคารอำนวยการ ให้
สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม 
 7. ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน นายทรงกลด คำภิชัย กรณีไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         
  
 ทั้งนี้   ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามคำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง สำเร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด เกิดผลดีต่อทางราชการในกรณีที่
เร่งด่วนและจำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจเฉพาะ นอกเหนือหน้าที่ตามคำสั่งเป็นครั้งคราวได้ และหากเรื่องใดที่เป็นปัญหาให้นำ
หารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

                        ทัง้นี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง   ณ  วันที่   25   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 

          

 

                                                         (นายณัฐกุล   รุณผาบ) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1                                

  



 

คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา : 

  ดร.ณัฐกุล   รุณผาบ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  นายวินัย     แป้นน้อย   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูล : 

  กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

ผู้จัดทำ : 
  นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
  นางสุภัทตรา   เพลียหาญ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
  นางสุดารัตน์  กุลวรา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
  นางประทุมพร  หมัดสมัน   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  นายพิทักษ์พงศ์  พรหมณะ   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
  นายนิมิตร  โอ๊ดฟู    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  นายมนตรี  ชัยวงค์    พนักงานธุรการ ส.4 
  นายสุกรี  ลังกาพินธุ์    พนักงานธุรการ ส.4 
  นางสาวศิริวารินทร์  หมวกเครือ   เจ้าหน้าที่ธุรการ   

 

ผู้เรียบเรียง :  
  นางประทุมพร  หมัดสมัน   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

ออกแบบปก : 
  นายนิมิตร  โอ๊ดฟู    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

   

   



งานบริหารทั่วไป    กลุ่มอ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑
โทร 053 003 551 ต่อ 113 โทรสาร 053 003 550


