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คำนำ 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์
ชาติ 20 (พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2580) ในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เครื่องมือที่พัฒนา
ระบบราชการในสร้างสรรค์ตรวจวัดคุณภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างยิ่ง  กล่าวคือ
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบปัญหาการดำเนินงานในการปฏิบัติราชการ ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งผลการประเมินจะเป็นกระจกสะท้อนให้หน่วยงานของรัฐ มุ่งหมายที่จะได้การปรับปรุง
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ให้มีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้งการให้บริการอำนวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มาติดต่อราชการได้ดียิ่งขึ้น   

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รบั 
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3)การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบรหิ ารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพรข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่ง ใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน ในข้อ 033 ของหน่วยงานการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วม ในความหมายทั่งไปหมายคววมถึง  การทําให้บุคคล
สมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อตนเอง และมีส่วนดําเนินการ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามทีตั้ง
เอาไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่การกำหนดกรอบความคิด จากบุคคลภายนอกหรือองค์กรที่บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานกิจกรรมใน นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอนรูปแบบการตัดสินใจของบุคคลในการจัดการ  และ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมนั ้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือ
ระดับประเทศนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของ (Ownership) และจะทำให้ผ ู ้ม ีส ่วนร่วม หรือผู ้ท ี ่ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียนั ้น ยินยอมปฏิบัต ิตาม 
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(Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือการ
ระบุรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม อาจเป็น ทั้งผู้ที ่ได้รับ
ผลกระทบด้านบวกหรือผลกระทบด้านลบก็ได้ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นอาจเป็นได้ทั้ง บุคคล กลุ่มคน แสดงการ
ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล 

ดังนั้น รายงานฉบับนี้จะรวบรวมการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ได้มีการดำเนินการโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู
ในการปฏิบัติราชการอันมีผลกระทบโดยตรงแก่บุคคลดังกล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

กลุ่มกฏหมายและคดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาเชียงราย เขต 2 
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หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นหนึ่งใน 4 เขตพื้นที่การศึกษา

ในจังหวัดเชียงราย และ เป็น 1 ในทั้งหมดจำนวน 245 เขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจหลักในการบริหาร
จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
และภายใตก้ารจัดการการศึกษา ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 
ประกอบด้วย 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับ 

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ 

ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

ด้านการศึกษา 
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11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั ่นคงแห่งชาติ พ.ศ.  
2558-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ผลการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ และผลวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มากำหนดสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา พ.ศ.2562 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังนี้ 
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แนวนโยบายและวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2  

การพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากการนำ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมประเมินผล ตามองค์ประกอบของการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ได้รูปแบบการพัฒนาและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรคุณภาพ สู่พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

คำนิยามวิสัยทัศน์ 
1.องค์กรคุณภาพ หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ตามจุดเน้น CR2Q-

Ed Model 
2.พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หมายถึง การจัดการศึกษาตามแนวทางการขับเคลื่อน CR2ACTS 

Modelโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน 
3.ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
6.ส่งเสิรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ

การมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์
1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

2. ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตร และมีความสามารถในการแข่งขัน 3. ประชากรวัย

เรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2.และสถานศึกษา จัดการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 และสถานศึกษา บริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่ 2. พัฒนาคุณภาพศักยภาพผู ้เร ียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำ

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 

(DigitalTechnology) และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
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การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ได้ดำเนินการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมในภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรา เขต 2 ทั้งในด้านบริหารบุคคล  วิชาการ งบประมาณ และการจัดการศึกษา ดังนี้  
งานบริหารงานบุคคล 

การย้ายข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษา บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย  

2.ผู ้บร ิหารสถานศึกษายื ่นคำร ้องขอย้าย พร ้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่าน
ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ  

3.สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.กรณีขอย้ายไป สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาในจังหวัดเดียวกัน สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อม เอกสารประกอบการ
พิจารณาส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย  

5.กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบ
และพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสาร ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่
รับย้าย 

 6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปสถานศึกษาที่  
ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพ่ือขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

7.สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไป ยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนดและ
รายละเอียดตัวชี ้วัดที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานกำหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.
พิจารณา โดยมีการแต่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 เข้าร่วมในการพิจารณาจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนดและรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  ดังนี้  
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9.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา

ย้ายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
10.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2.และเขตอ่ืน ๆ ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและ จัดทำรายละเอียด
การย ้ายก ่อนนำเสนอ อกศจ.ตามประกาศคณะกรรมการข ับเคล ื ่อนการปฏ ิร ูปการศ ึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื ่องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ  
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 6(2)  

11ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย  
12.ผู้มีอนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตามมติ กศจ.  
13.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายส่งคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่

เกี่ยวข้อง  
14.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งคำสั่งไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาในสังกัด และ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้องที่มี ข้าราชการครูได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง(ย้าย) ทราบ  
15.ให้สถานศึกษา(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งคำสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด 

ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่
ยัง สถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง และรายงานให้ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดทราบ  

16.ให้สถานศึกษา(กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา) แจ้งคำสั่งย้ายให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ พร้อมทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูไปยัง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อให้ส่งต่อ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ และส่งตัว
ไปปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ย ั งสถานศึกษาแห ่งใหม ่ท ี ่ร ับย ้ายภายใน 15 ว ัน น ับแต่  ว ันท ี ่ร ับทราบคำสั่ ง 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข  1) 
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การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำกลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจ
และแผ่นอัตรากำลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประสานการ
ดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษากำหนด
จำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด จัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพื ้นที่
การศึกษา เสนอแผนอัตรากำลังเพ่ือขอความเห็นชอบจาก อนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

อัตรากำลังคน  หมายถึง จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 

ผู้ช่วยผู ้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ หมายถึง รองผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1 การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผน 
ประกอบด้วย 

• การจัดทำข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.) 

• ข้อมูลการเกษียณอายุราชการและแนวโน้มการสูญเสียของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการอัตราจ้างชั่วคราว) 

• ข้อมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความต้องการวิชาเอก 

• จำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

• ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียน(เท่าจำนวนครูที่ขาดตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด) 

• ข้อมูลพนักงานราชการและลูกจ้างชั ่วคราวที ่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินร้ายได้
สถานศึกษา 

• ศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจำนวนประชากรวัยเรียน เพื่อวางแผนอัตรากำลังตาม
เกณฑ์ท่ีก.ค.ศ. กำหนด วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประกอบการพิจารณา 
และจัดทำความต้องการครูของสถานศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาท่ีขาดครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 

• จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 1 ปี 3 ปี และ/หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียดแสดงความต้องการ 
ทั้งในด้านปริมาณและความต้องการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

• เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นขอบ 

• สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ อกศจ./กศจ. ให้ความเห็นขอบ 
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• ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผ่นอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

• ดำเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลังโดย สถานศึกษาจัดหาอัตรากำลังตามอำนาจของ
สถานศึกษา เช่น ใข้งบประมาณของสถานศึกษาหรือประสานขอความร่วมมือกับองค์กรอ่ืน 

• เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  2) 
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งานวิชาการ 

1. การระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาพ. ศ. 2546 จัดให้สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาทุกสำนักงานเขตมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาหรือการทำ
หน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาเป็นสำคัญ โดยแนวทางขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 2 พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง พ.ศ.2564) ทำขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาใน
สังกัดและผู้เกี ่ยวข้องใช้เป็นคู่มือและแนวทางดาเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
นโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การสื ่อสารภาษาอังกฤษและการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน โดยใช้ CR2ACTS 
Model เป็นแนวทางที่เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลัก สถานศึกษาสามารถนำแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
อ่านออกเขียนได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามช่วงวัย และมีคุณธรรมพื้นฐานในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข นอกจากนี้ สถานศึกษาในสังกัดยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ และ
ใช้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์ บริบทที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ผลการ
ดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มากำหนดสาระสำคัญของแนวทางขับเคลื ่อนจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง 2564) ดังนี้  
วิสัยทัศน์  

“ผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 “มีคุณภาพด้าน
วิชาการ การสื่อสารก้าวหน้า เปี่ยมคุณค่าด้วยคุณธรรม” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาทั้งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตัวข้าราชการครูเองเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตรวจสอบและนิเทศการศึกษาในรอบปีงบประมาณ 2565  ดังนี้   
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ภาคผนวกหมายเลข 4 
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งานการเงินและงบประมาณ 
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ 2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมี
ความสามารถและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสำคัญของการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาดังนี้ 

1. ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ School Based Decision marking เป็นแนวคิด
ที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. การมีส่วนร่วม (Participation) กำหนดให้บุคคลรายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือมี
ส่วนได้เสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความเห็นหรือกำกับดูแลเป็นต้น 

3. การกระจายอำนาจ (Decentralization) การกระจายอำนาจด้านการบริหารจัดการศึกษา
ด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปให้คณะกรรมการสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

4.ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ภารกิจของผู้รับผิดชอบหลักความรับผิดชอบนี้ถือได้ว่าใครได้มอบหมายหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบ ทำงานนั้น
ให้เกิดผลดีที่สุดและต้องสามารถตรวจสอบความสำเร็จได้ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึน 

ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาอันนำไปสู่การปฏิรูประบบบริหาร
จัดการจากแบบเดิมที่เน้นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางไปสู่การบริหารแบบกระจายอำนาจโดยเฉพาะ
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2545 กำหนด
สาระสำคัญให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดและจัดการศึกษาทางด้านวิชาการงบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาโดยตรง
เพ่ือให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรมคุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินการจัดตั้ง
งบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วยรายการ ครุภัณฑ์ค่าสินก่อสร้าง ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซม และก่อสร้างอาคารผูกพันเพื่อให้ตรงตามความต้องการคุ้มค่าในการใช้งานเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณการและจัดเตรียมจัดสรรงบประมาณให้แก่
โรงเรียนในสังกัดตามเกณฑ์และเหตุผลความจำเป็นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
โดยมีการแต่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เข้า
ร่วมในการพิจารณาจัดตั้งบประมาณดังกล่าว (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  1) ดังนี้ 
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งานการจัดการศึกษา  
การจัดตั้งโรงเรียนพักนอน มีแนวคิดและหลักการจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม

การดำเนินงาน การตรวจสอบและรายงาน ซึ่งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษากระจายโอกาสในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่ม
น้อย โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเป็นนโยบายการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และด้อยโอกาส ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดสิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา ตามมาตรา 10 ไว้ว่า 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู ้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ และมาตรา 16 ได้ให้ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
การจัดการศึกษาที่ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา และการแบ่ง
ระดับ ประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินการใช้จ่าย
งบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับนักเรียนประจาพักนอนในโรงเรียน สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้แต่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอนุญาติเป็นโรงเรียนพักนอนประจำปีงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบท้าย
หมายเลข 4)  ดังนี้ 
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งานอืน ๆ การมสี่วนรว่มในการพิจารณารางวัลเชิดชูเกยีรต ิ
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ เริ่มต้นจากครุสภาใน

ฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพครูมีนโยบายในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้

อาชีพครูเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที ่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ 

คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาเห็นว่าการพิจารณาให้รางวัลคุรุสภาแก่ครู  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน

ปัจจุบันที่มีประวัติและผลการทำงานดีเด่นในทุกๆด้าน ทั ้งในด้านความประพฤติ การปฏิบัติงานตาม

อุดมการณ์และหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจะทำให้ครูผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี 

เป็นขวัญกำลังใจในการที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ดังนั้นคุรุสภาจึงได้จัดให้มี

การมอบรางวัลคุรุสภาแก่ครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมา

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา  ต่อมาคณะกรรมการคุรุสภา ได้ให้ความสำคัญต่อการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย

ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่เริ ่มประกอบวิชาชีพเป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพที่ถึงแก่กรรม โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายการยกย่อง

เชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่นของสำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาเพื่อน

ครูต่อไป และให้สร้างกลไกเชื่อมโยงการยกย่องให้รางวัลครูของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆให้ต่อเนื่องเป็น

บันไดวิชาชีพครู เพื่อให้การยกย่องครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นระบบและมีเครือข่ายในการนกย่องให้รางวัลครทูี่

มีการประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อจัด
กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ประกอบวิชาชีพ จึงเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรวิชาชีพเดียวกันมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 ) ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

*********************************************** 
ผู้มาประชุม 
1. นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ประธานที่ประชุม 

2. นางสาววรนันท์  รวมสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

3. นายอ านวย  จอมใจ 
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อด า 

ที่ปรึกษา ผอ.สพป. เชียงราย เขต 2  
ประจ าอ าเภอแม่ลาว 

 

4. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ 
รอง ผอ.ร.ร.บ้านวาว ี

ผู้แทน ที่ปรึกษา ผอ.สพป. เชียงราย เขต 2  
ประจ าอ าเภอแม่สรวย 

 

5. นายอุดร  สมฤทธิ์ 
ผอ.ร.ร.บ้านเด่นศาลา 

ที่ปรึกษา ผอ.สพป. เชียงราย เขต 2  
ประจ าอ าเภอเวียงป่าเป้า 

 

6. นายด าริ  สุริยา 
ผอ.ร.ร.บ้านดินด า 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ต าบลเจดีย์หลวง – ต าบลท่าก๊อ 

 

7. นายบดินทร์  ศรีเงิน 
ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดด (เวทยาสมิทธิ์) 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ป่าแดด – แม่สรวย 

 

8. นายสมชาย  สุทธิพงศ์ 
ผอ.ร.ร.บ้านเลาล ี

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วาว ี

 

9. นายเกรียงไกร  ฟูค า 
ผอ.ร.ร.ชุมชนดอยช้าง 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ห้วยไคร้ 

 

10. นายภิญโญ  ยอดกระโทก 
ผอ.ร.ร.ศรีถ้อยสุนทรราชฎร์วิทยา 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ต าบลแม่พริก – ต าบลศรีถ้อย 

 

11. นางปรานอม  จรเกตุ 
ผอ.ร.ร.ป่างิ้ววิทยา 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เวียงกาหลงวนาเทวี 

 

12. นายทวีชาติ  พันธ์สกุล 
ผอ.ร.ร.โป่งน้ าร้อนวิทยา 

ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แม่ขะจานเจดีย์ใหม่ 

 

13. นายสุมน ถาเตรียม 
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 

ผู้แทน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันสลีศรีเวียง 

 

14. นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
15. นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
16. นางพิมพ์รดา  ธิป้อ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

17. นางประสพสุข  บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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18. นายวิเชียร ธรรมยา 
 

นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

19. นางสินีย์ภัทร์  วงศารัตนะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
20. นางสาวพิกุล  กันทะวัง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

21. นางสาวนันท์นภัส อุดกันทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมจิตร  หวายค า 

ผอ.ร.ร.อนุบาลแม่ลาว 
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อ าเภอแม่ลาว 

ติดภารกิจ 

2. นายเชิดศักดิ์ กันทาธรรม   ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

2. นายปิยะพงษ์  ทองงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
3.1 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน

ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดแนว
ทางการบริหารจัดการงบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน) 
โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ พิจารณาอนุญาต และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนประจ า
พักนอน เพ่ือรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 1 
และ 2 
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3.2 ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาอนุญาต และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนประจ าพักนอน เพ่ือรับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปีการศึกษา 2565 จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 

1) ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ 138/2565  
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน ประจ าปี
การศึกษา 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
หมายเลข 3 

2) ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ 136/2565  
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุญาตเป็นโรงเรียน
ประจ าพักนอน ประจ าปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

3.3 ก าหนดการออกประเมินความพร้อมเพื่ออนุญาตให้เป็นโรงเรียนประจ าพักนอน ปี
การศึกษา 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีโรงเรียนขออนุญาตเปิดเป็น
โรงเรียนประจ าพักนอน ปีการศึกษา 2565 จ านวน  26  โรงเรียน โดยคณะกรรมการประเมินความพร้อม
โรงเรียนที่ขออนุญาตเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้แบ่งชุดออกตรวจติดตามความ
พร้อมโรงเรียนที่เสนอขอเปิดเป็นโรงเรียนจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนประจ าพักนอน ระหว่างวันที่ 9 – 11 
พฤษภาคม 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

การพิจารณาอนุญาตให้เป็นโรงเรียนประจ าพักนอน ปีการศึกษา 2565 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตัวแทนคณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขออนุญาตเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน 
ประจ าปีการศึกษา 2565 ในแต่ละชุดน าเสนอผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ ขออนุญาตเป็นโรงเรียน
ประจ าพักนอน ประจ าปีการศึกษา 2565 พร้อมข้อเสนอแนะที่ได้ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการแก้ไขเป็นราย
โรงเรียน และพิจารณาการอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

ผู้น าเสนอข้อมูล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
นางพิมพ์รดา  ธิป้อ 1. บ้านป่าตึงงาม แม่สรวย 

2. บ้านสันก้างปลา แม่สรวย 
3. บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย 
4. บ้านแสนเจริญ แม่สรวย 
5. ชุมชนดอยช้าง แม่สรวย 

นายวิเชียร ธรรมยา 6. บ้านวาวี แม่สรวย 
7. บ้านแม่โมงเย้า แม่สรวย 
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ผู้น าเสนอข้อมูล ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
8. บ้านมังกาล่า แม่สรวย 
9. โป่งกลางน้ าประชาสรรค์ แม่สรวย 
10. บ้านห้วยน้ าเย็น แม่สรวย 
11. บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย 

นางประสพสุข  บุญเรืองศรี 12. โป่งเทวี เวียงป่าเป้า 
13. บ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า 
14. บ้านป่าสัก เวียงป่าเป้า 

นางลัดดาวรรณ  ไพเชษฐศักดิ์ 
 

15. โรงเรียนบ้านแม่ต  า    แม่สรวย 
16. โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  แม่สรวย 
17. โรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา แม่สรวย 
18. โป่งน้ าร้อน เวียงป่าเป้า 
19. ชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียงป่าเป้า 
20. ดอยเวียงผาวิทยา เวียงป่าเป้า 

นางสินีย์ภัทร์  วงศารัตนะ 21. บ้านห้วยหญ้าไซ แม่สรวย 
22. บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ แม่สรวย 
23. เวียงผาวิทยา แม่สรวย 

นางสาววรนันท์  รวมสุข 24. เจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย 
25. โป่งแพร่วิทยา แม่ลาว 
26. บ้านต้นยาง แม่ลาว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6 
 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตและให้ประกาศรายชื่อโรงเรียนประจ าพักนอน ปีการศึกษา 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จ านวน 26 โรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม   อ าเภอแม่สรวย 
2. โรงเรียนบ้านสันก้างปลา   อ าเภอแม่สรวย 
3. โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ   อ าเภอแม่สรวย 
4. โรงเรียนบ้านแม่ต  า    อ าเภอแม่สรวย 
5. โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา   อ าเภอแม่สรวย 
6. โรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา   อ าเภอแม่สรวย 
7. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ   อ าเภอแม่สรวย 
8. โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์  อ าเภอแม่สรวย 
9. โรงเรียนบ้านวาวี    อ าเภอแม่สรวย 
10. โรงเรียนบ้านมังกาล่า    อ าเภอแม่สรวย 
11. โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า   อ าเภอแม่สรวย 
12. โรงเรียนโป่งกลางน้ าประชาสรรค์  อ าเภอแม่สรวย 
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ก. ผลการคัดเลือกช้าราชการครูและบุคลากรทางการลืกษาสายงานบริหารสถานลืกษา

ประ๓ท ผลการคดัเลอืก หมาย 
เหๆดเียีย่ม ดเีดน่ ดีมาก ขมเขย

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ นายสมเคข พศิาลไพโรจน์
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนปงกลางน้ําประซาสรรค์

นายอเนก กันหา
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

นายปราการ เหมยเมอืงแกวั
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนอบุบาลแม่สรวย

นายขยั สันกว๊าน
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนพานพสกสวัสด

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง นางสริิรัตน ์ เขือ่นขา่ย
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพทิยา

นายธรีพล เกยีรตเิจรญิ
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านหนองยาว

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก นางวรวร๊ ์ ดา่นทอง
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนทานตะวันวิทยา

นายพงษค์กัคี ้ ภทัรพาณชิย์ๆ ล
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านป่าจ่ัน

วา่ทีพ่นัตรขีวญัชยั อทลุยฐ์านาบคุกัด
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านห้วยล้านพลับพสา

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
พเิศษ

นายบญุยนื ชปุแปน้
ผูอ้ำนวยการชา้นาญการพเิศษ 
โรงเรยีนบา้นปา่เมีย่งเฌพ่รกิ /



๒

ข. ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกษาสายงานการสอน
ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก

ตเียีย่ม ตเีดน่ ตมีาก ขมเขย

กลุม่สาระการเรยีน! 
คณติศาสตร์

นางสาวบติยา ศรีสุขหู้
ครูขำนาญการ
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

นางสาวอบุลวรรณ เข้อหมอ 
"ร ี '
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

นายขนกานต ์ เกตยุอย
ครู ค.ศ.®
โรงเรียนบ้านเลาลี

นางวขร้า ยลูกลาง
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

นางสาวอรณุพร ทนทาน
ครู ค.ศ.®
โรงเรียนขุมขนดอยข้าง

นางสาวขอ่ทพิย ์ ต๊ะศรีเรือน
ครู ค.ศ.®
โรงเรียนบ้านม่วงคำ

นางสริลีกัษณ ์ กาศมณี
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนอบุบาลแม่ลาว
นางนงลกัษณ ์ เพลินสุข
ครูชำนาญการพเิศษ
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทนื
นางอรพรรณ ปงสบิทย์
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านศรีถ้อย 
(สุนทรราษฎร์วิทยา)
นางสาวพมิพพ์ลอย หงษ์ทอง
ค รู
โรงเรียนบ้านอ่างต่ํา /

V



ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ
ดเียีย่ม ดเีดน่ ดมีาก ชมเชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย

นางสายรูง้ แม่นหมาย
ครูฟ้านาญการ 
โรงเรียนบ้านแม่ต้ํา

นางสาวพชัรพรรณ คำตา
ครูฟา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

นางว?รา อินลื
ครูฟา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบัวสลีวิทยา

นางสาวณฐักานต ์ วงตน์าง
ครู
โรงเรียนบ้านแม่วงคำ

นายอดคิกัคี ้ ใจจน
ครู
โรงเรียนโป่งกลางน้ําประขาสรรค์

นางสาวภาวฌิ ี ไชยวงัเยน็
ครู
โรงเรียนบ้านหว้ยนํา้เย็น

นางสาวมนนัยา อ่ินคำ

โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

นางสาวดรีะกาญจน ์ พมิพธ์นฟา้
ครู ค.ศ.๑
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

นางสาวสมุนิตา หลวงคัน
ครู
โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันข้ีเหล็ก 
หัวฝายพัฒนา

นางสามนิ ื ไชยประเสรีฐ
ครูฟ้านาญการ 
โรงเรียนป่าแงะวิทยา

นางสาววนัวสิาข ์ พุทธรักขิต
ครูฟา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

\

/



๔

ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ
ดเียีย่ม ดีเด่น ดีมาก ขมเขย

กลุม่สาระการเรยีน! 
ภาษาตา่งประเทศ

นางสายสนุยี ์ ขาวนวล
ครขูำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

นายเทอดคกัด ถาชุม
ครู
โรงเรียนอบุบาลแม่สรวย

นายพทิกัษ ์ ป้อมล้อม
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

นางมิง่ขวญั ประสาท
ครูขำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคี

นางสาวจันทร์รีนทร์ ใจยะเสน
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

นางสาววรรธนนัท ์ วันดี
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านผาปอง 
(คุรูราษฎร์สามัคคี)
นางวัตนา คันทา
ครูขำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านห้วยมะขาง
นางคดัดาวรรณ กรมมา
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนป่าแงะวิทยา
นางสาวองัควัรา เพขรดีน
ค ร ู
โรงเรียนโป่งกลางน้ําประซาสรรค์

/
V



ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ
ดเียีย่ม ดเีดน่ ดมีาก ชมเชย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 
ศาศนาและวัฒนธรรม

นายพรพจน ์ พงษก์ลาง
ครู ค.ศ.๑
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

นางสาวอรยา เทโวชัติ
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

นางสาววชัร ี จฒุชิยั
"3
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

นางสาวอรสีา ปญ็จมา
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนป่าแดงวิทยา
นางสาวอญัขล ื จนัทรเ์ขยีว
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนหว้ยลา้นยาววิทยา
นายจริาวฒัน ์ วชิยัตริิ
ครู
โรงเรียนบ้านมังกาล่า
นางสาวดวงพร วงคหัลา้
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนริมวัง ๒



๖

ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ
ดเียีย่ม ดีเด่น ดมีาก ขมเขย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วา่ที ่ ร.ต.หญงิเกศยา กลาัณรงค์
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนชุมขบบ้านสันจำปา

นายเปรม เปลีย่ววญิญา
ครู ค.ศ.๑
โรงเรียนบ้านร้องบง

นางสาวจติรารชัศ ์ มาลยั
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนอบุบาลแม่สรวย

นางสาวดรีญีา อภัยสุรลืทธ้ี
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

นายสยาม ตาวงศ์
ครู
โรงเรียนอบุบาลพาน 
(ป่ากว่าวมิตรภาพท่ี ๖๘)
นายต{บุพล จติประลงศ์
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านสักพัฒนา
นางสาวสขุฤดี อุน่จาย
ครู
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว 
(เพ็คก้ีฮิทค็อก)
นางสาวโชตกิา วงศป์ญีญา
"3
โรงเรียนบ้านวาวี
นางสาวกรรณกิาร ์ จอมแปง
ครู
โรงเรียนชุมขนบ้านป่าก่อดำ

7
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ประ๓ ท ผลการคัคเสิอก หมายเหสุ
ดเียีย่ม ดีเด่น ดีมาก ขมเชย

กลุม่ศาระการเรยีน!
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ตอ่)

นางจนันริา ทองอ่อน 
ครู ค.ศ.๑
โรงเรยีนดอยเวยีงผาพทิยา
นางสาวอรชนก แอัวศรี
ค รู
โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยา

กลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน นายวทิาน ฉายา
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนป่าแดงวิทยา

นางสาวอวฒัพชัฏา ศรีจันทร์
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนห้วยน้ําชุ่นวิทยา

นายณรงศ ์ สารเรวี
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านห้วยโคร้

นางสาวพชับพุร โยนิจ
ครู
โรงเรียนบ้านสันสลี

นายอบุริ)ต อนิตาวงศ ์
ค ใ
โรงเรียนบ้านวาวี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สืลปะและ 
ดนตรี

นางอจัฉราภรฝ พงัจนัทรต์า
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

นางพรรณภา สวุรรณศรี
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านป่าตึง

นางสาววราวรรณ สุอับธา
ครู ค.ศ.®
โรงเรียนบ้านขุนสรวย

บางวลิาวณัย ์ จอมสว่าง
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนทุ่งพร้าว(เพ็คก้ีฮิทค็อก)
นายประสทิธ้ี ชุ่โว
ค รู
โรงเรียนป่าแดงวิทยา / ' —

า



ประ๓ท ผลการคัดเสือก หมายเหตุ

ดเียีย่ม ดเีดน่ ดีมาก ชมเชย

กลุ่มสาระการเรียน!สลิปะ 
และคนตรี (ต่อ)

นายสวุทิย ์ นามเมอืง
ครู
โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

กลุ่มสาระการเรียน!สขุ 
สิกษาและพลสิกษา

นายกฤษบ ุ ห้อสละ
ครู ค.ศ.๑
โรงเรียนโป่งกลางน้ําประซา 
สรรค์

นางสาวทพิวรรณ คำปญ็ญา
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านแม่พริก 
(เมืองยศพทิยาบกุลู)

นส.ขวัญใจ พรมนอก 
ครู รร.บ้านทุ่งพร้าวๆ 
ขาดคุณสมบ้ต ดำรง 
ตำแหน่งไม่ครบ ๓ ปี 
บรรจุ ๒๓ เมย.๖๒

กลุม่สาระการเรียน! 
การสกิษาปฐมวัย

นางสาวใ]ณยาพร พรีวัศศรุต
ครูขำนาญการ
โรงเรียนอบุ'บาลเวียง'ป่าเป๋า

นางสาวยวุด ี แหว้บุญเรือง
ครู
โรงเรียนบ้านโอ่ง

นางสาวศรญัญาบภุทัธ ์ศรสุรัตน์
ครู
โรงเรียนป่าถ่อนวิทยาสมืทธ้ี

นางกรณฐั หลวิชาญพมิพ์
ครูชำนาญการ 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

นางการะเกด เดชะพงคํ
ครูขำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

นางสาวสริลิกัษณ ์ ม่ิงขวัญ
ค รู
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว 
(เพ็คก๋ีอทค็อก)

นางสาวอรนชุ ขันคำ
ครูขำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

นางสาวลดัดา บญุมาวรรณ
ครูขำนาญการ 
โรงเรียนบ้านอ่างต่ํา

นางสาวเนาวรตัน ์ ภีระ
ครู
โรงเรียนบ้านเลาลี



ประ๓ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ
ดเียีย่ม ดีเด่น ดีมาก ชมเขย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
พ้ืนฐานอาริเพ

นางดรีพีร เมอืงดี
ครู
โรงเรียนป่าแดงวิทยา

นายอรรถสิทธ้ี สุขพันธ์
ครูฟ้าบาญการ 
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไช

นางภคมน ปญ็ญาไศย
ครูฟา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว 
(เพ็คก้ีอิทค็อก)

นางรุง่ทวิา ใจอินต๊ะ
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

นางสภุมาศ ชยัพนู
ครู ค.ศ.๑
โรงเรียนบ้านดงป่าล้าน 
ใหม่เจริญ
นางสาวกมลพร ศรีชยั
ครูฟา้นาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านหนองบัว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การจัด 
การสกืษาพเิศษ

นางสาวสรุชัญา พศิาลไพโรจน์
ครู'ฟ้านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านวาวี

นางสาววรญีพชัธ ์ พวูงคั
ครู ค.ศ.๑ 
โรงเรียนบ้านแม่ต้ํา

นางวจันา กับทุ่ละวัน 
ครูฟ้านาญการพเิศษ 
โรงเรียนบ้านแม่พริก 
(เมืองยศพทิยาบกุล)

นางสุคนธ์'ทิพย น์อยหมอ
ครูชำนาญการพเิศษ 
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว



๑๐

ค. ผลการคดัเลอืกขา้ราชการครูและบคุลากรทางการสกีษาสายสนบัสบนุการสอน

^  ผลการคดัเลอืกขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกีษาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค(๑)
ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ

ตเียีย่ม ตีเด่น ตีมาก ชมเชย

สายงานบคุลากรทางการสกีษา 
อ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)

นางณภทัร นวลจีน
สีกษานิเทศก์ชำนาญการ 
กลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการศึกษา 
สพป.เขียงราย เขต ๒

^  บคุลากรทางการสกีษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)
ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหสุ

ตเียีย่ม ตีเด่น ตีมาก ชมเชย

สายงานบคุลากรทางการสกีษา 
อ่ืน ตามมาดรา ๓๘ ค.(๒)

นางสกุญัญา ปวงมาทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สพป.เขียงราย เขต ๒
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^  พนักงานราชการศายสนับสบุนการสอน

ประ๓ ท ผลการคดัเสอืก หมายเหตุ
ดเียีย่ม ดีเด่น ดมีาก ชมเชย

สายงานพนกังานราชการ 
สายสนับศบุนการสอน

นายสรุยิา อินอร
บุคลากรวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

นายธนชั วัฒน์ชนๆล
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

นางสพุตัรา เปลีย่ววญิญา
ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านดงป่าสัาน 
ใหม่เจริญ

บางสาวคลัยรตัน ์ ชัยธรรม
ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านม่วงคำ

นายกติตพิงษ ์ มหาๅต)ํ
พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

บางสาวบรศิรา ยอ่มยา
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

นายพสกฤต อานีคุ
พนักงานราชการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว 
(เพิคก้ีอิทด็อก)
นางสาวพมิรำพรรฌ ตุย้หยเูตอ
ครูพีเ่ล้ียงเด็กพกิาร 
โรงเรียนชุมชนบ้านภู่ 
(ปา่เบา้ประชานเุคราะห)์



สายงานเจา้หนา้ทีธ่รุการ
ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ

ดเียีย่ม ดีเด่น ดมีาก ขมเขย

สายงานเจ้าหนา้ทีธ่รุการ นางสาวสมญ้ญา ควงตา
ธรการโรงเรียน 
โรงเรียนป่าแดงวิทยา

นางสาวเตอืนจติ ไฝเอย้
ธุรการโรงเรียบ 
โรงเรียนเจดีย์หลวงพทิยา

นางพรรณ ี พรหมทะบันท่ี
ธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหว้ยเฮ้ีย

นายณฤทธึ ๋ บวัศรี
ธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว 
(เพ็คก๋ีฮทคอก)

นางณฐัฐญิา ดวงจนตา
โรงเรียนอบุบาลพาน 
(ป่ากว๋าวมิตรภาพท่ี ๖๘)

นางสาวเบญจวรรณ สุขพันธ์
ธุรการโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไข

^  สายงานลกูจา้งประจำและลกูจา้งชัว่คราว(นกัการภารโรง)
ประ๓ ท ผลการคดัเลอืก หมายเหตุ

ดเียีย่ม ดเีดน่ ดีมาก ขมเขย

ลกูจา้งประจำ/ลกูจา้งชัว่คราว 
ตำแหน่งนักการภารโรง

ไมม่ผีูเ้สนอผลงานเขา้รบัการคดัเลอืก



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2




