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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ที่   ๓54    /256๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

................. 
 

    ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิก สถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ 

เ พ่ือให้ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปฏิบัติหน้ าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550  ตามภารกิจหน้าที่และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อ ดังนี้ 
 

๑. นายณัฐพล  สุวรรณลพ  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1       ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
๓. นางนันทภัค  จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางนงลักษณ์ จ าปานคร   ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววรประภา  พินิจสวุรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                 

 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 

๑. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๒. พิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรอง แผนการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรณีรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ข้อมูลและจัดท าเอกสารหลักฐาน การจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๔. ตรวจสอบทรัพย์สินและการช าระบัญชี รวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ 

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๐   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2561  
 

 

 

 

 

 

 









































 การการตรวจสอบทรัพย์สินและช๊าระบัญชี รวมถึงการด๊าเนินการโอนหรือจ๊าหน่ายทรัพย์สิน 
ที่ยังคงเหลือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกเลิกในวันที่  ๕  เมษายน 256๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ โรงเรียนบ้านต๊๊าดอนมูล (เลิก) และโรงเรียนบ้านต๊๊าพระแล (หลัก) ต๊าบลบ้านต๊๊า อ๊าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 

 การประชุมรบัฟังความคิดเห็นผูป้กครองและชุมชน ณ วัดต๊า๊ม่อน ต๊าบลบ้านต๊๊า อ๊าเภอเมือง จงัหวัดพะเยา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธนําไปสูแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ 

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ในวันท่ี ๓1  มีนาคม – ๑ เมษายน  2562  ณ โรงแรมคงการเดนทวิว รีสอรท   

อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ที่      ๒๒   / 256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)     
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
--------------------------- 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี   
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี           
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา       
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   
โดยก าหนดกลยุทธ์เชิงนโยบายการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ๕ ข้อ คือ (๑) จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (๒) พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (๓) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (๔) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียนร้อย รวดเร็ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างาน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณา  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  

1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1       รองประธานฯ 
1.3 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทุกคน กรรมการ 
1.4 นายมนัส  สายโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
1.5 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) กรรมการ 
1.6 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม       กรรมการ 
1.7 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
1.8 นางนงลักษณ์  จ าปานคร         ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางสาววรประภา  พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  2)  คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาของของเขตพ้ืนที่
การศึกษาตลอดจนทบทวนผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี         
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประกอบด้วย 

2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1        รองประธาน 
2.3 นายสุขุม  พรหมเสน  รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   กรรมการ 
2.4 นายณัฐพล  สุวรรณลพ   รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1   กรรมการ 
2.5 นายสงัด  ปินตานา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   กรรมการ 
2.6 นายนิคม  ขจรค า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.7 นางวิไลวรรณ์ ขันค า  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.8 นางชไมพร  ปวงค า    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
2.9 นางโสภี  ค าชูสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการ 
2.10 นางสมบูรณ์ เรืองงาม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
2.11 นายนเรศ เชื้อทหาร ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
2.12 นางพัชริน  ศุภกิจโกศล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
2.13 นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ  กรรมการ  
2.14 นายเอี่ยม  มังคลาด ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.14 นางสาวสุพิน  ไชยจ าเรญิ ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.15 นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.16 นายบุญเรียบ  มองมูล ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.17 นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บ ารุง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
2.18 นางธมนวรรณ  ค าเรือง ศึกษานิเทศก์     กรรมการ
2.19 นางสาวธารารัตน์  กลา้หาญ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.20 นางสาวรุสนันท์  แก้วตา ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
2.21 นางจริยา  ณ ล าปาง เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
2.22 นางนันทภัค  จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.23 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
2.24 นางนงลักษณ์  จ าปานคร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายแผน         กรรมการและเลขานุการ 
2.25  นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 
- ๓ - 

 

๓)  คณะท างานฝ่ายจัดท าเอกสาร  มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้อง และจัดท าเอกสาร 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประกอบด้วย 

๓.1 นางนงลักษณ์  จ าปานคร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายแผน     ประธานกรรมการ 
3.2 นางนันทภัค  จันทร์สาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.3 นางสาวแสงเดือน พรมสุริยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
3.4 นางสาววรประภา พินิจสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการและคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

สั่ง ณ วันที่    ๒๙   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
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