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คําสั่งกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอขุนตาล 
ที่ 003/2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจําป 2564 
ระดับกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอขุนตาล 

---------------------------- 
 

 ดวยวันที่  25 พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย ดังนั้น สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 รวมกับ
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอขุนตาล  จึงไดจัดพิธีถวายราชสดุดี ขึ้น เพื่อเปนการนอมรําลกึในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบานตาตลาด 
ตําบลตา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบ
กับมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอขุนตาล จึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปนคณะกรรมการดําเนินงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ดงันี้ 
 
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ 

1.1 นายนิพนธ  กาวีละ   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร(แกว
สุวรรณประสิทธิ์) 
ประธานศนูยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอขุนตาล 

ประธานกรรมการ 

1.2 นายธรรมนูญ  กิจนุกร ผูอํานวยการโรงเรียนบานชมภ ู
นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอขุนตาล 

รองประธาน
กรรมการ 

1.3 นายวัลลภ  ผิวผอง ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลยางฮอม 
ประธานศนูยเครือขายการศึกษาตําบลยางฮอม 

กรรมการ 

1.4 นายอุดร  รูยาม ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
1.5 นายจิราวุฒิ  เกตนิ่ม ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาหลวง 

ประธานศนูยเครือขายการศึกษาตําบลตา 
กรรมการ 

1.6 นายวิทยา  ทากัน ผูอํานวยการโรงเรียนอนบุาลขุนตาล(ปาตาล-เจดีย) กรรมการ 
1.7 นายเอกนรินทร เตจะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพญาพิภักดิ ์ กรรมการ 
1.8 นางสาวมาลี  วุฒิ รักษาการในตําแหนง  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยโปง 
กรรมการ 

1.9 นายภานุพงษ/... 



2 
 

 

1.9 นายภาณุพงษ  เสมอใจ รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแดงหวยหลวง 

กรรมการ 

1.10 นางสาวหทัยรัตน กันทะเลิศ รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยสัก(ประชานุกูล) 

กรรมการ 

1.11 นางกัลยา จันทรเปลงแสง รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงน้ําแพรปาบง      

กรรมการ 

1.12 นายรุง  ใจมา รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตานาลอม      

กรรมการ 

1.13 นางมยุรา  กาจิตร รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองขุนปาขา(สุทธานุสรณ) 

กรรมการ 

1.14 นางผกาพรรณ วงคจา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหอม(ราษฎร
สามัคคี) ประธานศูนยเครือขายการศึกษาตําบล
ปาตาล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
มีหนาที่  อํานวยการใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอขอคิดเห็น และจัดหาทรัพยากรที่จําเปนตลอดกิจกรรม 

แกคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
2. คณะกรรมการฝายพิธีการ พิธีกร ประกอบดวย 

1. นางสาวมาลี  วุฒิ รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยโปง 

ประธานกรรมการ 

2. นายพงศปณต  สัตคม ครูโรงเรยีนอนบุาลบานพระเนตร(แกว
สุวรรณประสิทธิ์) 

รองประธานกรรมการ 

3. นายณัฐวุฒิ  ชางฆอง ครูโรงเรียนบานพญาพิภักดิ ์ กรรมการ 
4. นายศรายุทธ อินตะราช ครูโรงเรียนอนุบาบานพระเนตรฯ กรรมการ 
5. นายยงยุทธ  วุฒ ิ ครูโรงเรียนบานชมภ ู กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหนาที่  จัดลําดับขั้นตอนพิธีการ จัดทําคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงานและดําเนินการดานพิธีการให

เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

3. คณะกรรมการฝายสถานที่ ประกอบดวย 
1. นายอุดร  รูยาม ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอารมณ  สุขจินดา ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รองประธานกรรมการ 
3. นายวีรวัฒน  เงินทอก ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
4. นางสาวเสานีย  อุตมา ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
5. นางสาวโสภา  รังษี ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
6. นางอารยา  พลเยี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 

7. นางวิชชุตา/... 
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7. นางวิชชุตา  จุมปู ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
8. นางสาวเกศรา  อะสะนิธิ ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
9. นางสาวยลดา  อุตมะ ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
10. นางสาววนิดา  ยะนันท ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
11. นางสาวกัลยา  ปนตาบูรณ เจ า ห น า ที่ ธุ ร ก า ร โ ร ง เ รี ย น ชุ ม ช น                   

บานตาตลาด 
กรรมการ 

12. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาที่  จัดเตรียมสถานที่ โตะ เกาอี้ จัดหาเครื่องขยายเสียง อุปกรณใชตลอดงานและเตรียมวัสดุที่

จําเปนสําหรับทํากิจกรรม ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

4.  คณะกรรมการฝายปฏิคม และบันทึกภาพ ประกอบดวย 
1. นางสาวนุชรี  ไชยเนตร ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด ประธานกรรมการ 
2. นางพวงทอง  สุทธศิลป ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมารยาท  จุฬากุล ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
4. นางวิลาสินี  วรรณสอน ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
5. นางสาวกัลยา  ปนตาบูรณ เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
6. นางสาวยลดา  อุตมะ ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
7. นางสาววนิดา  ยะนันท ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
8. นายธีรนัย  ตันติเกียรติเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการ 
9. นางสาวบุศรินทร  มาภิรมย ครูโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาที่  จัดเตรียมเครื่องดื่ม น้ํา ชา กาแฟ อาหารวาง ใหบริการแกผูเขารวมกิจกรรม และบันทึกภาพ

การจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

5.  คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย 
1. นายวิทยา  ทากัน ผูอํานวยการโรงเรียนอนบุาลขุนตาล(ปาตาล-เจดีย) ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรา  กาจิตร รักษาการในตําแหนง  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองขุนปาขา(สุทธานุสรณ) 
รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวมาลี  วุฒิ รักษาการในตําแหนง  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยโปง 

กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาที่  ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบการใชจายเงินและตามมติที่

ประชุมเห็นชอบ 
 
 
 
 6. คณะกรรมการ/... 
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6.  คณะกรรมการฝายเกียรติบัตรและประเมนิผล ประกอบดวย 
1. นายจิราวุฒิ  เกตนิ่ม ผูอํานวยการโรงเรียนบานตาหลวง 

ประธานศนูยเครือขายการศึกษาตําบลตา 
ประธานกรรมการ 

2. นายเอกนรินทร เตจะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพญาพิภักดิ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางจินดา ผิวผอง ครูโรงเรียนบานหวยหอม (ราษฎรสามัคคี) กรรมการ 
4. นายศักดิ์กรินทร ดาวชัย ครูโรงเรียนบานหวยหอม (ราษฎรสามัคคี) กรรมการ 
5. นางสาวเฟองฟา หอมจันทร ครูโรงเรยีนบานตาหลวง (ตาประชานุกูล) กรรมการ 
6. นางผกาพรรณ  วงคจา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหอม(ราษฎร

สามัคคี) ประธานศูนยเครือขายการศึกษา
ตําบลปาตาล 

กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวกัลยาณ ี เตชะสิงห เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบานพระ
เนตร (แกวสุวรรณประสิทธิ์) 

ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  จัดทําเกียรติบัตรสําหรับหนวยงานที่เขารวมการดําเนินงาน จัดทําการประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ 

  ทั้งนี้   ใหผูที่ ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค ตอไป      

   สั่ง  ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  2564 
   
 
 

(นายนิพนธ  กาวีละ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานพระเนตร(แกวสุวรรณประสิทธิ์) 

ประธานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอขุนตาล 
 
 
 
 
 
 
  
 


