
รายงานผลการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------- 

  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 
- 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตฯ  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา  และครูฝ่ายวิชาการของแต่ละ
อ าเภอ    พร้อมศึกษานิเทศก์ บุคลากร ทุกกลุ่มหน่วย ร่วมประชุมขับเคลื่อนฯ  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ตั้งแต่ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร การน านโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาถอดบทเรียนเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
และแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อเป็นทิศทางในการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 

 

 



วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่ม
นโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะท างานวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมล้านนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่   218  /2562   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

------------------------ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ก าหนดจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือให้
หน่วยงานใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงใหม่  และบริบท
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ   ประกอบด้วย 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่พิจารณา ให้ค าปรึกษา  แนะน า แก้ปัญหา การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ประกอบด้วย 
 1.1 นายรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          รองประธานกรรมการ
 1.3 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 1.4 นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 1.5 นายนิมิตร  ไทยด ารง ค์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 1.6 นายรักษา พงษ์ธนาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 1.7 นางอรัญญา  วงศ์ดาว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 1.8 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 1.9 นายอ านวย วิริยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 1.10 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.11 นางดาวนภา  น่วมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ
 1.12 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  



  2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีหน้าที่ ศึกษา
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล(พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1    ประกอบด้วย 

 2.1 นายรตนภูมิ  โนสุ         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
           ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

  2.2 รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

 2.4 นางสาวเทพี  กับปุละวัน      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 2.5 นายนิมิตร  ไทยด ารง ค์      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 2.6 นางอรัญญา  วงศ์ดาว      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 2.7 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 2.8 นายอ านวย  วิริยะ        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ กรรมการ 
 2.9 นายรักษา พงษ์ธนาคม      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  2.10 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
      2.11 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
  2.12 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.13 นายอุทัย  ปัญญาโกญ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ

 2.14 นายสราวธุ  ชัยยอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.15 นางวิริน วันสมสกุล             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.16 นางสุขชัญญา  เรืองมณี      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.17 นางนิภา  แก้วประทีป      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.18 นางจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.19 นางชนม์นิภา  ชูแสงศรี      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.20 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.21 นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.22 นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.23 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.24 นางมยุรีย์  เชาวว์รรณ      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
  2.25 นางสิริพร  ไชยรินทร์      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.26 นางนิภาภรณ์   สุริยวงศ์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.27 นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกูล      นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 
  2.28 นางสาวรัตติยา  ค าอ้าย         นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.29 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.30 นางอังสนา  สุขสุเสียง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 



  2.31 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.32 นางเพลินพร  ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน            กรรมการ  
  2.33 นางสาวชนันญา  จุฬาลักษณ์สิริ  อัตราจ้าง     กรรมการ 

 2.34 นางดาวนภา  นว่มเจริญ     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ   
  2.35 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 2.36 นางวาสนา  ภูผา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1   ประกอบด้วยให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    30     เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2562 

 
 

 

    (นายรตนภูมิ  โนสุ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่  230 /2562   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

------------------------ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ก าหนดจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงใหม่  และบริบทส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ   ประกอบด้วย 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่พิจารณา ให้ค าปรึกษา  แนะน า แก้ปัญหา การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ประกอบด้วย 
 1.1 นายรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

  1.2 นายอวยชัย  ศรีตระกูล      รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ   
  1.3 นายเจตย์  สะสะรมย์  รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ   

 1.4 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 1.5 นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 1.6 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 1.7 นายรักษา พงษ์ธนาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 1.8 นางอรัญญา  วงศ์ดาว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 1.9 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 1.10 นายอ านวย วิริยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 1.11 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 1.12 นางดาวนภา  น่วมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ
 1.13 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  



  2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 
2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้ันตอนตั้งแต่ทบทวนสภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร การน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มาถอดบทเรียนเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น
ทิศทางในการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 
 2.1 นายรตนภูมิ  โนสุ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

  2.2 นายอวยชัย  ศรีตระกูล    รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ   
  2.3 นายเจตย์  สะสะรมย์  รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ   
  2.4 นางปรียาภรณ์  บัวคลี ่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

 2.5 นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 2.6 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 2.7 นางอรัญญา  วงศ์ดาว ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 2.8 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 2.9 นายอ านวย  วิริยะ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 2.10 นายรักษา พงษ์ธนาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

  2.11 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
  2.12 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง 1   กรรมการ 
  2.13 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง 2   กรรมการ 
  2.14 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด   กรรมการ 
  2.15 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอสันก าแพง   กรรมการ 
  2.16 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอแม่ออน   กรรมการ 
  2.17 ผู้แทนครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอเมือง 1   กรรมการ 
  2.18 นางสาวภัทรานิษฐ์  กาใจ ครูโรงเรียนวัดดอนจั่น    กรรมการ 
  2.19 ผู้แทนครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอดอยสะเก็ด   กรรมการ 
  2.20 นางสาวสุพัฒิดา เรืองนามกิจ ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพง    กรรมการ 
  2.21 นายพลวัฒน์  สุวรรณรินทร์  ครูโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2    กรรมการ 
     2.22 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.23 นายอุทัย  ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ

 2.24 นายสราวธุ  ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.25 นางวิริน วันสมสกุล       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.26 นางสุขชัญญา  เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.27 นางนิภา  แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.28 นางจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



  2.29 นางชนม์นิภา  ชูแสงศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.30 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.31 นายณัฐสิทธิ์  ธงยี่สิบสอง       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.32 นางพิราวรรณ  ลีลาธรรมสัจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.33 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.34 นางมยุรีย์  เชาวว์รรณ       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
  2.35 นางสิริพร  ไชยรินทร์       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.36 นางนิภาภรณ์  สุริยวงศ์       นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
  2.37 นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกูล       นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.38 นางสาวรัตติยา  ค าอ้าย          นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
  2.39 นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
  2.40 นางจารุวรรณ  เหล็กชาย       นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
  2.41 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.42 นางอังสนา  สุขสุเสียง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.43 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  2.44 นางเพลินพร  ว่องประเสริฐกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
  2.45 นางสาวชนันญา จุฬาลักษณ์สิริ  อัตราจ้าง    กรรมการ

 2.46 นางดาวนภา  นว่มเจริญ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ   
  2.47 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์        นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.48 นางวาสนา  ภผูา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  3. คณะกรรมฝ่ายจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าที่ จัดพิมพ์ ตรวจทาน และรวบรวม จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย  

  3.1 นายอวยชัย  ศรีตระกูล            รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธาน
กรรมการ   

  3.2 นางดาวนภา  น่วมเจริญ      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ   
  3.3 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  3.4 นางอังสนา  สุขสุเสียง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  3.5 นางสาวชนันญา  จุฬาลกัษณ์สิริ   อัตราจ้าง     กรรมการ 
  3.6 นางบัวลม  จันทร์ค า       อัตราจ้าง     กรรมการ 

 3.7 นางสุภาณี  จันทรสกุนต์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ   

  3.8 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ          กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

  



 4. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ มีหน้าที่จัดเตรียมสื่อ/เอกสารประกอบการ
น าเสนอ ตลอดจนดูแลอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ รายงานข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

  4.1 นายอ านวย  วิริยะ             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ   

  4.2 นายภูริวจัน์  จิตสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ    กรรมการ   
  4.3 นายสาธิต  สีดาเพ็ง        อัตราจ้าง     กรรมการ 
  4.4 นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ   
  5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก าหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 

หลักฐานการเบิกจ่ายตรวจสอบเร่งรัด การเบิกจ่ายและรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามแนวทาง และ
ระเบียบของทางราชการและทันตามเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย 

  5.1 นางปรียาภรณ์  บัวคลี่    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ   

  5.2 นางประภาพรรณ  บุญวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ     กรรมการ   
  5.3 นางนุจรี  ผลระลึก     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    กรรมการ 
  5.4 นางสาวนฤมล  ไชยชนะ อัตราจ้าง     กรรมการ 
  5.5 นางอังสนา  สุขสุเสียง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  

   
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2563 - 2565 และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ให้
ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่     17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

   
 

(นายรตนภูมิ  โนสุ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่   254 /2562   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

------------------------ 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร จัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดเชียงใหม่  และบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์    จึงแต่งตั้ง
คณะท างานวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  1.1 นายอวยชัย  ศรีตระกูล   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานคณะท างาน 
     ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    

  1.2 นายเจตย์  สะสะรมย์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   รองประธานคณะท างาน 
  1.3 นางดาวนภา  น่วมเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 

 1.4 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะท างาน 
 1.5 นางสาวเทพี  กับปุละวัน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   คณะท างาน  
 1.6 นางกนกเรขา  บุณยรัตน์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  คณะท างาน 
 1.7 นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
 1.8 นายรักษา  พงษ์ธนาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  คณะท างาน 
 1.9 นายอ านวย วิริยะ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะท างาน 
 1.10 นางสิริพร  ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
 1.11 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
 1.12 นางอังสนา  สุขสุเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
 1.13 นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
 1.14 นางวาสนา  ภูผา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     คณะท างาน 
 1.15 นางเพลนิพร ว่องประเสริฐกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน             คณะท างาน 
 1.16 นางสุภาณี   จันทรสกนุต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างานและเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง วิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

  



  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    19   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 

 

             (นายอวยชัย  ศรีตระกูล)  
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 


