
 

 
 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ 
      ที ่ 330  /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

********************************** 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 12/2564 ลงวันที่ 
5 มกราคม 2564 นั้น  
 ในการนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามค าสั่งดังกล่าว       
ได้ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมคุณากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยให้ผู้รับการประเมินเสนองานตามข้อตกลงในการปฏิบัติ
หน้าที่ (Performance Agreement) ตามกรอบภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และตามองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดในรูปแบบ Powerpoint ไม่เกิน 20 นาที พร้อมจัดส่งเอกสารเป็นรูปเล่ม จ านวน 4 เล่ม นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
 1.1 นายวิทย์  ศรีวะรมย์   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 1.2 นายสมดุลย์  เจริญสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 1.3 นายสมพงษ์  บุตรวัน   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 1.4 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
     ช่วยราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
 1.5 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  

2. คณะท างานน าเสนอผลงาน ประกอบด้วย 
 2.1 นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ประธานกรรมการ 
 2.2 นางนงคราญ  ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ    รองประธานฯ 
 2.3 นางไพรฑูลย์  สายโท  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.4 นายสังคม  ณ น่าน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.5 นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.6 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 2.7 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 2.8 นางสาวลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
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 2.9 นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
 2.10 นางสาวพรรณภา ประยูรค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ     กรรมการ 
          2.11 นายรุ่งธรรม บุญสุระ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง   กรรมการ 
 2.12 นายรุ่ง  ใจมา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านต้านาล้อม  กรรมการ 
 1.13 นางณัฐธิณี  แสนถา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่     กรรมการและเลขานุการ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
          1.14 นางสาวเกษฎาภรณ์ วงค์สว่าง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่  จัดท าผลงานลงวารสารตลอดจนรูปเล่มรายงานตามที่ก าหนด 

3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบด้วย 
 3.1 นางสุมาริกา  จิรกาลนุกุล ผู้อ านวยกลุ่มอ านวยการ         ประธานกรรมการ 
 3.2 นายรุ่งธรรม บุญสุระ  ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง   กรรมการ 
  3.3 นายรุ่ง  ใจมา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านต้านาล้อม  กรรมการ 
 3.4 นายกอบกิจ เมืองอินทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจ าไฮบ้านเหล่า กรรมการ 
 3.5 นางสาวชนัญธิดา ท้าวเชยีง ครูโรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียน 
      บ้านเล่าตาขาว     กรรมการ 
 3.6 นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด         กรรมการ 
  3.7 นายชูชาติ  มีแหวน  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ สรุปข้อมูล สร้างสรรค์บทประพันธ์ จัดท าบทร้อยกรอง เพลง จัดท าสื่อวีดีทัศน์ บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   

4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกเสียง ประกอบด้วย 
 4.1 นางพรนาถ  เดชโภชน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        ประธานกรรมการ 
  4.2 นายพิชัย  ตาหล้า  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  กรรมการ 
  4.3 นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กรรมการ 
 4.4 นางสาวชนัญธิดา ท้าวเชยีง ครูโรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียน 
     บ้านเล่าตาขาว     กรรมการ 
 4.5 นายบุญทัน  แอ่นปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 4               กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ประสานงาน อ่าน ร้องเพลง บันทึกเสียงเพลง พร้อมดนตรีประกอบ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  10 กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
                                            

           (นายวิทย์  ศรีวะรมย์)   
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ 
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