
 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  220/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี  
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

........................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 
4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เสนอแนะ และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน                       
    กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับนโยบำย                  

    ด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดเชียงใหม่     
    และสภำพควำมต้องกำรจ ำเป็นของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด และอ ำนวยกำรให้กำรจัดท ำแผน               
    ประสบควำมส ำเร็จด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑) นำยสมพงศ ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
5) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
6) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
7) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
8) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

๒. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนภำพขององค์กร                

    โดยพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยใน 

และภำยนอกหน่วยงำน ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย ตัวชี้วัด  
โครงกำร/กิจกรรม และแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ/ 
 



๘๑ 
 

แผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ประกอบด้วย 

๑) นำยสมพงศ ์ พรมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยนพรัตน์ บุญเกิด ผู้แทนก.ต.ป.น. กรรมกำร 
4) นำยสำมำรถ อินตำมูล ผู้แทนก.ต.ป.น. กรรมกำร 
5) นำยก ำพล ค ำแปง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่ กรรมกำร 
6) นำยจรัญ แสงบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพร้ำวหนุ่ม กรรมกำร 
7) นำยยุทธนำ ค ำวัง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีสันม่วง กรรมกำร 
8) นำยชัชวำล วิเศษคุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอินทนนท์วิทยำ กรรมกำร 
9) นำงสำวศิริพัฒน์ ชมพูรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย กรรมกำร 
10) นำงพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่สำรภี กรรมกำร 
11) นำยชลวิทย์ ชื่นใจ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หอย กรรมกำร 
12) นำยวัฒนำ โรจน์เจริญชัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุนแม่รวม กรรมกำร 
13) นำยสงบ เจริญสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนป่ำกล้วยพัฒนำ กรรมกำร 
14) นำงวรวีร์ ดวงเด่น ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

โรงเรียนบ้ำนขุนกลำง 
กรรมกำร 

15) นำงสำยสุนีย์ รำชแสนศรี ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

โรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย 

กรรมกำร 

16) นำงสำวณัฐติญำ นันตะละ ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำไทย 

โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว 

กรรมกำร 

17) นำยครองศักดิ์ เบิกบำน ผู้แทนครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนสบวำก 

กรรมกำร 

18) นำงสุมำลี วรรณวิจิตร ผู้แทนครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 

กรรมกำร 

19) นำงนิตยำ อำจใจ ผู้แทนครูกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 13 

กรรมกำร 

20) นำงมัตติกำ ติดนนท์ ผู้แทนครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนกองแขก 

กรรมกำร 

21) นำงจุฬำรัตน์ เพ็ชรจินดำ ผู้แทนครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนบ้ำนขุนแตะ 

กรรมกำร 

22) นำงอภิญญำ ฝั้นเฟือนหำ ผู้แทนครูกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
โรงเรียนนิยมไพรผำหมอนอินทนนท์ 

กรรมกำร 

23) นำงอรพิน กันทะใจ ผู้แทนครูกลุ่มสำระสังคม 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 
กรรมกำร 

     /ตัวชี้วัดที่ 82... 



๘๒ 
 

24) นำงสำวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ ผู้แทนครูกลุ่มสำระสังคม 

โรงเรียนบ้ำนปำงเกี๊ยะ 

กรรมกำร 

25) นำยสุกิจ ใจเรือน ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนบ้ำนปำกทำงท่ำลี่ 
กรรมกำร 

26) นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
27) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
28) นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศร ี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
29) นำงสำวเรณู อุตรชัย นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
30) นำงสมพร รุจิเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
31) นำงจรรยำ มีสิมมำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
32) นำงเตือนใจ ณ รังษ ี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
33) นำงพรรณี กันใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
34) นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
35) นำงวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
36) นำงสำวธนพร มำใหม ่ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
37) นำงหนึ่งฤทัย ชัยดำรำ ศึกษำนิเทศก ์ กรรมกำร 
38) นำงทองสุข ปิยะวงษ ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
39) นำงสำวดำกำนดำ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
40) นำงสำวชนิดำ ค ำภิโล นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
41) นำยชำญชัย แสงกร นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
42) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร   
43) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
44) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
45) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
46) นำงสำวธัญญำ อุดดง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร   
3. คณะกรรมกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศกึษำ/แผนกลยุทธป์ีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  มีหน้ำที ่

จัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศ ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง เพ่ือประมวลสำระส ำคัญประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ด ำเนินกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ภำรกิจ 

หรือพันธกิจ วิเครำะห์สภำพแวดล้อม  ในอนำคต และกำรวิเครำะห์องค์กร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำร 

จัดท ำแผนฯ ตลอดจนรับรำยงำนตัว กำรประสำนงำน จัดเตรียม/จัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ พร้อมทั้งอ ำนวย 

ควำมสะดวก ในกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ  
ประกอบด้วย 



๘๓ 
 

 

1) นำยพิทูรย์ ปัญญำศร ี รองผู้อ ำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 
4) นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
5) นำงสำวธัญญำ อุดดง ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
6) นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุขุม รอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำยและ
แนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เกิด
ควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  31  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕62   
 

 

 

(นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  238/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี  
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ (เพ่ิมเติม) 

........................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 
4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนภำพขององค์กร                
    โดยพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยใน 

และภำยนอกหน่วยงำน ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย ตัวชี้วัดโครงกำร/ 
กิจกรรม และแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ประกอบด้วย 

1) นำงสำวประภำศรี ใจสุข นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
2) นำงนันทริน เขื่อนแก้ว ผู้แทนครูกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 
กรรมกำร 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุขุม รอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำยและ
แนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เกิด
ควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  22  สิงหำคม พ.ศ.๒๕62   
 
 

(นำยสมพงศ์  พรมจันทร์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6  

 



๘๕ 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 

ที่  261/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ ๔ ปี  
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ (เพ่ิมเติม) 

........................................................ 
  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระยะ 
4 ปี ปีงบประมำณพ.ศ.2563-2566 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ 
(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ มีหน้ำที่วิเครำะห์สถำนภำพขององค์กร                
    โดยพิจำรณำจำกข้อมูลพื้นฐำน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทั้งภำยใน 

และภำยนอกหน่วยงำน ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ตลอดจนกำรก ำหนดนโยบำย ตัวชี้วัด  
โครงกำร/กิจกรรม และแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ/ 
แผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6  

ประกอบด้วย 

1) นำยชูโชค แนบสนิทธรรม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมไพรผำหมอนอินทนนท์  
ผู้แทนด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กรรมกำร 

2) นำงสำวฐิติกำ เขื่อนแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสบแจ่มฝั่งซ้ำย 

ผู้แทนด้ำนปฐมวัย 

กรรมกำร 

3) นำงสุพิชชำ ปันศิริ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่วำก 

ผู้แทนด้ำนกำรจัดกำรเรียนรวม 

กรรมกำร 

4) นำงธนพร สมใจอ้ำย ผู้แทนครูกลุ่มสำระปฐมวัย 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 79 (หนองอำบช้ำง) 
กรรมกำร 

5) นำงเสำวลักษณ์ ลุนระวรรณ์ ผู้แทนครูกลุ่มสำระปฐมวัย 

โรงเรียนบ้ำนห้วยยำ 
กรรมกำร 

6) นำยมีสุข วงษ์ชื่น ผู้แทนครูด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

โรงเรียนบ้ำนห้วยม่วงฝั่งซ้ำย 

กรรมกำร 



๘๖ 
 

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุขุม รอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมำยและ
แนวนโยบำยของรำชกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำ/แผนกลยุทธ์
ปีงบประมำณพ.ศ.๒๕63-๒๕๖6 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ เกิด
ควำมส ำเร็จ สำมำรถใช้เป็นทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  3  กันยำยน พ.ศ.๒๕62   

 
 (นำยจักรค ำ  หวันแดง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีจอมทอง รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6  
 


