
 

 
 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

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

    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักในความส าคัญของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา   โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มี    
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังให้การสนับสนุนส่งเสริม
ให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือมุ่งที่จะพัฒนานักเรียน          
ในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมย์และความมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับแก้ไขและเพ่ิมเติม) สอดคล้องกับมาตรา 6           
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545 และ (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
    ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4  จัดท าโครงการขับเคลื่อน     
และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน   
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด  ให้เป็นระบบและมีเครือข่ายขับเคลื่อน
และพัฒนา ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือกนักเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียนในสังกัด  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา  แนะน า หาแนวทางในเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ รายงานข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียน และสร้างความเข้าใจ ในด าเนินงาน
พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และสถานศึกษาในสังกัด  ประกอบด้วย 
 1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4     ประธานกรรมการ 
 1.2  นายประกอบกิตติ์    ปัสสวาท        รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4       รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายประสิทธิ์  เมืองไสย          รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต  4      รองประธานกรรมการ 
 1.4  นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม          รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4       รองประธานกรรมการ 
 1.5  รศ.นพ.ไพรัตน์   พฤกษชาติคุณ       ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว       กรรมการ 
 1.6  นพ.ศรุตพันธ์  จักรพันธ์ ณ อยุธยา   ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา       กรรมการ 
 1.7  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม           กรรมการ                     
 1.8 นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทุกท่าน                                     กรรมการ 
 1.9 นายสมนึก   นาห้วยทราย  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต  4  กรรมการและเลขานุการ 

. 
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 1.10 นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11 นางสมจิต อินจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานฯระบบดูแล         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          

 1.12  นางสาวกัลยกร ยศสมแสน  นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการประสานงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ทีมประสาน) มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน  และท าความเข้าใจให้ แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ ติดตาม  ช่วยเหลือ เยียวยาอย่างเหมาะสม และประสานงานช่วยเหลือร่วมกันแบบองค์
รวม เป็นเครือข่ายภาคีในแต่ละพ้ืนที่  ประกอบด้วย 
 2.1 นายสมนึก   นาห้วยทราย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต  4  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4       รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์ นายกสมาคมฯอ าเภอสันป่าตอง   กรรมการ 
 2.4 นายอินทร์ศร  จอมแปง นายกสมาคมฯอ าเภอสารภี   กรรมการ 
 2.5 นายบัญชา  อินใจ  นายกสมาคมฯอ าเภอแม่วาง   กรรมการ 
 2.6 นายศฤงคาร  แป้นกลาง นายกสมาคมฯอ าเภอหางดง   กรรมการ 
 2.7 นายติณณภพ  หลวงมณีวรรณ์  นายกสมาคมฯอ าเภอดอยหล่อ   กรรมการ 
 2.8 นายวิรัตน์  ทิพย์วรรณ ประธานศูนย์ฯ อ าเภอสันป่าตอง   กรรมการ 
 2.9 นายวินัย  ไพรยารมณ์ ประธานศูนย์ฯ อ าเภอหางดง   กรรมการ 
 2.10 นายณัฐวัฒน์  บุญทวี ประธานศูนย์ฯ อ าเภอสารภี   กรรมการ 
 2.11 นายรังสรรค์  เรือนมูล ประธานศูนย์ฯ อ าเภอแม่วาง   กรรมการ 
 2.12 นายพิสันต์  จันทร์เขียว ประธานศูนย์ฯ อ าเภอดอยหล่อ   กรรมการ 
 2.13 นายบุญสม ยานะธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  กรรมการ 
 2.14 นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 2.15 นางสมจิต อินจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานฯระบบดูแล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.16 น.ส.กัลยกร  ยศสมแสน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ทีมท า) ประกอบด้วย 
    3.1 คณะกรรมการด้านการฝึกอบรม (ทีมท า 01)  ประกอบด้วย 
 3.1.1 นางแสงจันทร์  กันยะมูล  ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ        ประธานกรรมการ 
 3.1.2 นายจ านงค์  โปธาเกี๋ยง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ   รองประธานกรรมการ 
 3.1.3 นางสมศรี    ถ่านค า ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ    รองประธานกรรมการ 
 3.1.4  นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกท่าน  กรรมการ 
 3.1.5  นางสมจิต  อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาฯ        กรรมการและเลขานุการ 
 3.1.6 น.ส.กัลยกร  ยศสมแสน  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม วัดประเมินผล สรุป รายงาน และประกาศเชิดชูเกียรติ (Checking) 
(ทีมท า 02) ประกอบด้วย 
 3.2.1 นายจ านงค์   โปธาเกี๋ยง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ                ประธานกรรมการ 
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3.2.2 นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ        รองประธานกรรมการ 
3.2.3 ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน                กรรมการ 
3.2.4 นายกสมาคมฯทุกอ าเภอ                    กรรมการ 
3.2.5 ประธานศูนย์ฯทุกอ าเภอ                  กรรมการ

 3.2.6 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกอ าเภอ               กรรมการ 
3.2.7  นางสมจิต  อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาฯ        กรรมการและเลขานุการ 

 3.2.8 น.ส.กัลยกร  ยศสมแสน  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานระบบดูแลและคุ้มครองนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ทีมท า 03) ประกอบด้วย 
 3.3.1  นางปวีณ์พิมพ์     โรจนมณี     ผอ.กลุ่มอ านวยการฯ           ประธานกรรมการ 
 3.3.2  นายดัมพ์      แย้มนิ่มนวล      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  รองประธานกรรมการ 
 3.3.3  บุคลากรกลุ่มอ านวยการทุกท่าน                 กรรมการ 
 3.3.4  ประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกโรง       กรรมการ 
 3.3.5  ประชาสัมพันธ์ประจ าโรงเรียนทุกคน       กรรมการ 
 3.3.6  นางกรุณา   พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต  4     กรรมการและเลขานุการ 
 3.3.7  นางประภาพร  สุวรรณบงกช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ท าหน้าที่เลขานุการกลุ่ม ICT 
                                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    3.4 คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร (ทีมท า 04) ประกอบด้วย 
 3.4.1 นางพัชราภรณ์  เทพวรรณ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
 3.4.2 นางวิไลวรรณ  สองเมืองแก่น ผอ.นโยบายและแผนฯ       รองประธานกรรมการ 
 3.4.3 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกท่าน              กรรมการ 
 3.4.4  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนฯทุกท่าน     กรรมการ 
 3.4.5  นายยุทธนา กังแฮ       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 3.4.6  นางสุนทรี สุวรรณภูม ิ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   3.5  คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและคดี การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบ
ติดตาม (ทีมท า 05) ประกอบด้วย 
 3.5.1  นางสาวนงคราญ   อินจาย  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี            ประธานกรรมการ 
 3.5.2  นางพูนศิริ  วิทามงคล  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ    รองประธานกรรมการ 
 3.5.3  นางคณิตฐา   ค าแก้ว  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน      รองประธานกรรมการ 
 3.5.4  บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดีทุกท่าน      กรรมการ 
 3.5.5  บุคลากรกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ทุกท่าน      กรรมการ 

3.5.6  นายอุกฤษฏ์    รัตนวิชัย  นักกฎหมายฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 3.5.7  นางอ้อยทิพย์ รุณผาบ                นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      กรรมการและ- 

                                                                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.5.8  นางสาวอรวรรณ พรหมมณี      นักวิชาการตรวจสอบภายใน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4/ ให้ผู้ที่ได้รับ… 



-4- 

 ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยและคุ้มครอง
นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 ต่อไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นางวรางคณา  ไชยเรือน) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

 


