
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 

ความเป็นมา 
  กรมสามัญศึกษา เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ และพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีโรงเรียนใน
สังกัดจังหวัดเชียงราย 41 โรงเรียน และจังหวัดพะเยา 18 โรงเรียน รวม 59 แห่ง เป็นหน่วยงานในระดับ
จังหวัดกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเรียกว่าสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายและ
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
  ต่อมาเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ส่งผลให้มีการรวมสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในระดับจังหวัด แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น 
4 เขตพ้ืนที่การศึกษา และจังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งในการบริหารจัดการศึกษา
ดังกล่าว ประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งมีโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
พะเยาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา (ศกม.) 41 ศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือให้มีการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพ และด้านปริมาณ จึงได้กำหนด
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 35 ได้
รวมเอาสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 
1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งให้ นายมานพ ดีมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 
เป็นประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ 35 และปี พ.ศ. 2552 ได้แต่งตั้งให้ นายสุนทร 
ยาละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ โดยใช้อาคารและสถานที่ของสำนักงานสามัญศึกษาเชียงรายเดิม (อาคารของ 
สพท.เชียงราย 1) เป็นสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมมีการเปิดป้ายศูนย์ฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ในช่วง
เริ่มต้นจะเป็นการบริหารจัดการในงานวิชาการเป็นหลัก ต่อมานายสุนทร ยาละ ได้ขอกลับสังกัดเดิม จึงได้
แต่งตั้ง นายสมบัติ นุชนิยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 มาปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ฯ แทน และขอกลับสังกัดเดิม ต้นปี พ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งให้ นายเรืองชัย ตามรภาค นักวิชาการ
ศึกษาชำนาญการพิเศษ สพท.เชียงราย เขต 1 ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 
 จากการบริหารงานเกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาทั้งสองช่วงระดับซึ่งรวมกันอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงมีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ
กฎหมาย อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งนำมาซึ่งการแก้ไข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 
(ฉบับที่ 3) และ พุทธศักราช 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546 (ฉบับที่ 2) และพุทธศักราช 2553 มีผลเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ทำให้เกิดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต สำหรับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รวมจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เข้าด้วยกันมีโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 59 แห่ง และ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้ง
ให้ นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทั้งแต่งตั้งบุคลากรจากเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม มาช่วยราชการ
ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ีตั้งขึ้นใหม่ไปพลางก่อน จำนวน 7 คน (1. นายเรืองชัย ตามรภาค 
งานส่งเสริม 2. นางสาวแสงเดือน สันธิ งานการเงิน 3. นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ  งานการเงิน 4. นางสาวอรุณภา  
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รอดกลึง  งานบริหารบุคคล 5. นางผ่องพรรณ ชินะกุล งานอำนวยการ 6.นาวงมณฑนา บุญยกมล งานแผนงาน 
7.นางสาวศิริพร บุญยราศัย งานนิเทศและติดตาม) 

เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้รับจัดสรรอัตรากำลัง วัสดุอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับอาคารที่ตั้งสำนักงานมีความเก่า คับแคบ การติดต่อประสานงาน และให้บริการด้านการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาไม่คล่องตัว นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ระดมทรัพยากรเพ่ือขอรับสิทธิในการใช้ที่ดินราชพัสดุจากเอกชน
ที่เช่าอยู่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ (ติดกับพ้ืนที่อาคารสำนักงานเดิม) จำนวน 3 ไร่ 2 งาน ในงบประมาณ 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) และได้เสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ
จัดสร้างอาคารสำนักงานแบบ 2 ชั้น 5 ห้อง 2 ห้องน้ำ ราคา 9,900,000 บาท ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี 
พ.ศ. 2559 โดยผู้บริหารสำนักงาน โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกัน
สนับสนุนสมทบทุนในการจัดสร้างหอพระ เสาธงชาติ และภาพฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมหล่อพระ
ประจำสำนักงานขึ้น งบประมาณจำนวน 778,400-บาท 
            วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษา  ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการกำหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 โดยกำหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต     ทำให้
ปัจจุบันมีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 245 เขต แบ่งเป็น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 62 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเปลี่ยนชื่อตามจังหวัดที่
กำกับดูแล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย 

           ปัจจุบัน(2565)สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีนายสมพร สุขอร่าม ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จำนวน 2 คน คือ นายปรีชารัตน์ รินทระ และ นายณรงค์ คำสุขุม มีบุคลากรปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั้งจังหวัดเชียงราย มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,063 คน และ นักเรียน 31,532 คน 
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รายนามตำแหน่ง 

ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 

1. นายทวีศักดิ์  พิพัฒนาศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม   
    ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553 
2. นายสมบัติ  ประมวล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์   
    ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2553 
3. นายทองปอนด์  สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 
4. นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
5. นายคำจันทร์  รัตนอุปการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
6. นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 
7. นายประจักษ์  สีหราช  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
    ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
8. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 
9. นายวรพงษ์  สันติวงค์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2      
    ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
10.นายสมพร  สุขอร่าม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
     และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 
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รายนามตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
 

1. นายประจักษ์ สีหราช ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
2. นายชนะ  สุ่มมาตร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
    เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
3. นายพษิณุ  พินิจ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2559 
4. นางสาวประไพพร  อุทธิยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
     เมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2560 
5. นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2560 
6. นายอรรณพ  จูจันทร์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2564 
7. นางโสภา  ชวนวัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2564 
8. นายปรีชารัตน์  รินทระ  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน 
9. นายณรงค์ คำสุขุม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน 
 

อาคาร อาคารประกอบ ยานพาหนะ 
 

1. อาคารตึก 2 ชั้น (อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ กรมสามัญเดิม) 
2. อาคารตึก 2 ชั้น แบบ 5 ห้อง 2 ห้องน้ำ 
3. อาคารประกอบชั่วคราวเอนกประสงค์ 1 แห่ง (อาคารน๊อคดาวแผ่นดินไหว โรงเรียนพานพิทยาคม) 
4. ที่จอดรถ 2 แห่ง (โครงสร้างเหล็ก มุงเมลทัลชีล) 
5. รถยนต์ตู้   จำนวน 3 คัน สีบรอน (TOYOTA COMPLETER) 
6. รถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 2 คัน (FORD RANGER , CHEVROLET)  
7. รถยนต์แวนประจำตำแหน่ง สีขาว จำนวน 1 คัน (FORD FORESTER) 
8. รถยนต์แคป สีแดง จำนวน 1 คัน (ISUSU TFR) 
9. รถยนต์ยนต์ 4 ประตู สีดำ 1 คัน (FORD RANGER) ให้ สพม.พะเยายืมใช้ 
10. รถจักรยานยนต์ สีน้ำตาล/สีดำ จำนวน 2 คัน (HONDA DREAM/ZUMO) 
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รางวัลและเกียรติยศ 
 

1. รางวัล OBEC AWARDS ประเภทหน่วยงาน สาขาบริหารจัดการ เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ  
    ปี 2557 
2. รางวัล OBEC AWARDS ประเภทหน่วยงาน สาขาวิชาการ เหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ  
    ปี 2561 
3. รางวัล OBEC AWARDS ประเภทหน่วยงาน สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยี เหรียญทองอันดับ 1  
    ระดับประเทศ ปี 2562 
4. รางวัล MOE AWARDS ประเภทหน่วยงาน สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เหรียญทอง 
    ระดับประเทศ ปี 2559 
5. รางวัล MOE AWARDS ประเภทหน่วยงาน สาขาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เหรียญทอง 
    ระดับประเทศ ปี 2560 
6. รางวัลหน่วยงานต้นแบบลกูเสือ ระดับประเทศ ปี 2561 และ 2563 
7. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหรียญทอง ระดับประเทศ ปี 2558 , 2559 , 2560 , 2561  
    และ 2562 
8. โล่พระราชทานหนึ่งใจติวให้น้อง มูลนิธิมิราเคลออฟไลท์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริพรรณวดี 
    8 ปีตอ่เนื่อง (2553 – 2560)  
9. สถานศึกษาในสังกัด (59 แห่ง) เป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงครบ 100% ปี 2555 
    สถานศึกษาประเมินเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ศูนย์ (โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม,  
      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ฯ พะเยา , โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ,  
      โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม) 
10.สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ปีต่อเนื่อง  
    (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ฯ พะเยา ,โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
โดย นายเรืองชัย  ตามรภาค 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เชียงราย 


