การดํา เนิ น การตามมาตรการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ภายในหน่ ว ยงาน

สํา นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง

สํา นั กงานเ ข ตพื นที กา ร ศึ ก ษา มั ธ ยม ศึ ก ษา พั ง ง า ภู เ ก็ ต ระนอง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คานา
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ห น่วยงานดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่วงใสภายในหน่วยงาน ในการพัฒนายกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครับในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ
ป้ องกัน ปราบปรามการทุจ ริ ต การด าเนิ น การตามมาตรการเพื่ อ ส่ งเสริ มคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสภาย
ในหน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ฉบับนี้ ประกอบด้วยการกาหนด
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้
จะช่วยสนั บสนุน ส่งเสริมและยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ด้านการทุจริต (Corruption Perception Index
: CPI ของประเทศไทยให้มีอันดับสูงขึ้น
กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรกฎาคม 2564

สารบัญ
หน้า

การดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
กาหนดมาตรการ/นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- กาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
- กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- กาหนดโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) ระหว่าง ผอ.สพม.พงภกรน กับผู้บริหารการศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด
- ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริต)
โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
- การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต
ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)

2
4
5
36
40
42
45
47
51
115

123

125
172
177

180

2

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ลาดับ
มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ
1 กาหนดมาตรการ/นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนี้
1) กาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
4) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
6) กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7) กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
8) กาหนดโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
มีนาคม-มิถุนายน 2564 1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม
นิติกรปฏิบัติการ
5. นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
6. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิ บาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
ระนอง ดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (MOU) มีนาคม-มิถุนายน 2564 2. นางสาวเรวดี จุลรอด
ระหว่าง ผอ.สพม.พงภกรน กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
2) ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการ
คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุ จริต) โดยการจัดการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
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ลาดับ

3

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
3) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ได้แก่
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสและการ
เสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร
- กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ และกล่าวคาปฏิญาณเขตสุจริตทุกครั้งก่อนดาเนินการประชุมฯ โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”
4) ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต ได้แก่
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้า สพท.พงภกรน
- จัดทาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ พฤษภาคม-มิ ถุ น ายน 1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
2564
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ
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1. กาหนดมาตรการ/นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนี้

5

การดาเนินการตามมาตรการการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

6

7

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง มาตรการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กาหนด เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การดาเนินการกิจกรรม
ตามภารกิจและนโยบายอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้
ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)"
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ได้นาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผล
เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสาเร็จ โดยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 245 เขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกิจกรรม นโยบาย การดาเนินงานของสานักงานอย่างตรงไป ตรงมา
มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและแสดงความโปร่งใส และสุจริต
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ จึงกาหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
1. ลักษณะประเภทข้อมูล ที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีลักษณะดังนี้
1.1 หน้าแรก
- ระบบ My office
- E-form
- ลงนัดผู้บริหาร
- Big Data สพม.พงภกรน
- จดหมายข่าว สพม.พงภกรน
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- จดหมายข่าวโรงเรียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการ สพม.พงภกรน
- การประชุมผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา
- ระบบจองห้องประชุม
- ช่องทางร้องเรียน
- การเงิน / จัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลบริหารงานบุคคล
- ข่าวสมัครสอบโควต้ารับตรง /ทุน
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)
- ระบบรายงานผลการรับนักเรียน
- Training obec
- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System
- ระบบรายงานผลการรับนักเรียน
- ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา(ฉก.คศ.)
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
- การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
- ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- อินโฟร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
- ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา
- การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.พงภกรน
- ภาพข่าว /กิจกรรม
- ผลงาน / รางวัลเด่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ระบบสารสนเทศ
- Social media
1.2 แนะนาเขตพื้นที่
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้าง/อานาจหน้าที่
- วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
- กลยุทธ/เป้าประสงค์
- ยุทธศาสตร์

9

- ผลงานเด่น สพม.พงภกรน
- ผู้บริหาร สพม.พงภกรน
- กตปน.
- บุคลากร สพม.พงภกรน
1.3 ติดต่อเรา
- เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร
- เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน / กลุ่ม/ หน่วย
- เว็บไซต์ หน่วย / กลุ่ม
- ที่อยู่การติดต่อ
1.4 โรงเรียนในสังกัด
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- เบอร์โทรผู้บริหารสถานศึกษา
- เว็บไซต์สถานศึกษา
1.5 ระบบสารสนเทศ
- My office 2564
- ระบบแจ้งซ่อมบริการ
- ระบบ E-money
- ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
- Big Data สพม.พงภกรน
- SESA: ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
1.6 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และความมั่นคง
ของประเทศ
2. วิธีการขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2.1 ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
1) ประกาศมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล
3) ชี้แจงทาความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสานักงาน
4) กาหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ ของ สพม.พงภกรน กลุ่ม /หน่วย
5) บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย โดยเสนอผ่าน
ผู้อานวยการกลุ่ม /หน่วย และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่ออนุญาตให้ความเห็นชอบ
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6) นาบันทึกที่ได้รับอนุญาตและเห็นชอบแล้ว พร้อมข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
7) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดทาระบบรับเรื่อง เอกสาร ที่จะทาการเผยแพร่
8) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็ปไซต์ สพม.พงภกรน
9) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ รายงานผลการดาเนินการเผยแพร่ต่อผู้ดูแลรับผิดชอบ
10) กากับ ติดตาม โดย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง /
ผู้อานวยการกลุ่ม / หน่วย
2.2 วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดาเนินการ ตามนโยบาย แผนงาน กิจกรรมโครงการ และผลสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

วางแผน
ถ่ายภาพ
คัดเลือกภาพ
เขียนข่าว
บันทึกขออนุญาต
เผยแพร่
ส่งภาพ/ข่าว
เผยแพร่
ประเมิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรม/ประชุม จากโครงการ/
งานต่าง ๆ
2. การดาเนินการถ่ายภาพ
3. คัดเลือกภาพ แต่งภาพ กิจกรรมที่จะนาขึ้นแสดงบน
เว็บไซต์
4. ดาเนินการเขียนข่าวบรรยายภาพกิจกรรม
5. บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข่าว กิจกรรมโครงการและ
ผลสาเร็จ
6. นาภาพที่เลือกและข้อมูลข่าวส่งให้ผู้รับผิดชอบ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ สพม.พงภกรน
7. ประเมินผลการเผยแพร่

11

2.3 วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลแนะนาเขตพื้นที่ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด ข้อมูลระบบสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่
2. จัดหาข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูล
4. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

วางแผน

หาข้อมูล

- กรณีแก้ไข ให้ดาเนินการปรับใหม่

รวบรวมข้อมูล

นาเสนอ

- กรณีไม่แก้ไข ให้ดาเนินการต่อไปได้
5. ดาเนินการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
6. ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แก้ไข

เพื่อพิจารณา

ไม่แก้ไข
ดาเนินการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์

ประเมินผล

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 111 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก ในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจนโยบายกระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน แสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายสมชาย รองเหลือ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
1.3 นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกลุ่ม /หน่วยทุกคน
กรรมการ
1.5 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.7 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ควบคุมดูแล อานวยความสะดวก เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารแต่ละกลุ่ม/หน่วย เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2.1 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ประธานกรรมการ
2.2 นางชฎาธาร ศรีพัฒน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.3 นางสาววราภรณ์ เต็มราม ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
2.4 นางสาวจันทรา พงศ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
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2.5 นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ
2.6 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
2.7 นางสาวนภสร สมานสันติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
2.8 นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ พนักงานราชการ
กรรมการ
2.9 นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.10 นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
2.11 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันก่อนนาไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตลอดจน
รายงานผลการ ดาเนินงานสรุปตามแบบสรุปในแต่ละเดือน
3 คณะกรรมการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3.1 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
3.2 นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
3.3 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
3.4 นางปราณี ประสิว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
3.5 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
3.6 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง พิจารณาความเหมาะสม ก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4 คณะกรรมการกากับ ติดตาม ในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ของ แต่ละกลุ่ม/
หน่วย และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบด้วย
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสมชาย รองเหลือ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรรมการ

นางชฎาธาร ศรีพัฒน์
กลุ่มอานวยการ
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
นางปราณี ประสิว

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางจันทณา ช่วยชนะ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
นายสมชาย รองเหลือ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ
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มีหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ประเมินผลการใช้ข้อมูล และพิจารณา ความปลอดภัยของ
ข้อมูลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เกิดผลดีต่อราชการ
และสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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แบบสรุปการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กลุ่ม/หน่วย...............................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลาดับ

วัน เดือน ปี

เรื่อง

จานวน

รวม

ลงชื่อ………………………………………………………………..ผู้สรุป
(………………………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………………………………..

หมายเหตุ
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แบบติดตามการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ........................)
 รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน………………)
กลุ่ม/หน่วย…………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อผู้รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………
1…………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………….
การติดตามผลการดาเนินงาน
1. เรื่องที่ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติเผยแพร่ จานวน......................เรื่อง ดังนี้
1)…………………………………………………………………………………………………………..
2)…………………………………………………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………………………………………………..
4)…………………………………………………………………………………………………………..
5)…………………………………………………………………………………………………………..
2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
3. ข้อเสนอแนะ และความต้องการรับความช่วยเหลือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เพื่อพัฒนา /ปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ.....................................................ผู้กากับติดตาม
(...........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
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บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ กลุ่ม/หน่วย …………………………………. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ .....................................................
วันที……………………………………………………………
เรื่อง ……………………………………………………………………………………..
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ด้วย ข้าพเจ้า……………………………………………….. ตาแหน่ง ………………………………………
กลุ่ม/หน่วย ………………………………………….……..……งาน…………………….……………………………มีความประสงค์
นาข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวน …………………….. ไฟล์ จานวน ……………………….แผ่น
ส่วนที่เพิ่ม
อื่น ๆ .................................................................... (โปรดระบุ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขออนุญาต
(………………………………………………..)
ตาแหน่ง ………………………………………………………
(ลงชื่อ).............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย.........................................................
คาสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต เนื่องจาก.................................................
ลงชื่อ).............................................................ผู้อนุญาต
(..............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................
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การดาเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
……………………………………………….
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น กรอบ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 3/1 ก าหนดว่ า ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ข องส่ ว นราชการ ต้ อ งใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
คานึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
การศึ ก ษา ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการด าเนิ น งาน ตามแนวนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดาเนินงาน จึงได้กาหนดมาตรการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ และตามความเหมาะสม
ดังนี้
๑.๑ การมีส่ว นร่ว มในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จะนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ให้ประชาชนรับทราบ และสามารถเข้าถึง ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เพื่อประกอบการวิเคราะห์ กาหนดทางเลือก และตัดสินใจ
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางหรือทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน โดยมุ่งผลสาเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน
๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา
การพัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุด
กระบวนการ
/2. สานักงานเขต.......
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-2๒. สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้กาหนดกรอบขั้นตอน และ
วิธีการดาเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การทบทวนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ บริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยเข้ามามีส่ วนร่ว ม
ในการดาเนินงานเพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ไปสู่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ภารกิจสาคัญ หรือยุทธศาสตร์สาคัญอย่างชัดเจน
และครอบคลุม
๒.๒ กาหนดแนวทางกระบวนการในการให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วม แนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงาน ความถี่/ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ หรือตัวชี้วัด /ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๓ จัดให้ผู้แทนหรื อแต่งตั้งกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานจากกลุ่มผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การกาหนดแผนงาน หรื อโครงการ ตามภารกิ จ ที่วิ เคราะห์ ไ ว้ใ นข้อ ๒.๑
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๔ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒.๕ จัดให้มีการสารวจความคาดหวังหรือความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
๒.๖ จั ด ท ารายงานผลการดาเนิ นงานของการมี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิจ แผนการด าเนิน งาน
ผลการสารวจ ข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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มาตรการการเปดโอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งาน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
……………………………………………….
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น กรอบ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545
มาตรา 3/1 ก าหนดว่ า ในการปฏิบั ติ ห น้า ที่ ข องส่ ว นราชการ ต้ อ งใช้วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
คานึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
การศึ ก ษา ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการด าเนิ น งาน ตามแนวนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดาเนินงาน จึงได้กาหนดมาตรการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ และตามความเหมาะสม
ดังนี้
๑.๑ การมีส่ว นร่ว มในการให้ข้อมูล ข่าวสาร สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จะนาเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เกี่ยวกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ให้ประชาชนรับทราบ และสามารถเข้าถึง ได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการหรือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย เพื่อประกอบการวิเคราะห์ กาหนดทางเลือก และตัดสินใจ
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หรือร่วมเสนอแนะ
แนวทางหรือทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงาน โดยมุ่งผลสาเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน
๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา
การพัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรมนั้นๆ อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุด
กระบวนการ
/2. สานักงานเขต.......

56

-2๒. สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้กาหนดกรอบขั้นตอน และ
วิธีการดาเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การทบทวนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อทบทวนและจัดทายุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับ บริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยเข้ามามีส่ วนร่ว ม
ในการดาเนินงานเพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ไปสู่การปฏิบัติสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม
ผู้รับบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ภารกิจสาคัญ หรือยุทธศาสตร์สาคัญอย่างชัดเจน
และครอบคลุม
๒.๒ กาหนดแนวทางกระบวนการในการให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม (ตามภารกิจที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ ๒.๑) โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วม แนวทางปฏิบัติหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการดาเนินงาน ความถี่/ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ หรือตัวชี้วัด /ผลลัพธ์การดาเนินงาน
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๓ จัดให้ผู้แทนหรื อแต่งตั้งกรรมการ ผู้ปฏิบัติงานจากกลุ่มผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การกาหนดแผนงาน หรื อโครงการ ตามภารกิ จ ที่วิ เคราะห์ ไ ว้ใ นข้อ ๒.๑
ตามระดับการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในข้อ ๑ อย่างเหมาะสม
๒.๔ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
๒.๕ จัดให้มีการสารวจความคาดหวังหรือความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์สาคัญของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง
๒.๖ จั ด ท ารายงานผลการดาเนิ นงานของการมี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิจ แผนการด าเนิน งาน
ผลการสารวจ ข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล
และนิ เ ทศการจั ด การศึ กษา (ก.ต.ป.น.)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
---------------------------------------------------อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 7 ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประจาปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึง ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายนิยม หัศนี
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายเฉลิม จันทร์พงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายจรูญ อมฤตโกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางณัฐญาพร เสวตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายกาจร อุทัยวจนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นางสุคนธ์ เทพณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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คณะกรรมการดํา เนิ น งานการจั ด การศึ กษา
โดยครอบครั ว
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
...........................................
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ไดใหการรับรองสิทธิในการจัด
การศึกษาแกภาคสังคมและประชาชน โดยกำหนดวานอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั งงา
ภูเก็ต ระนอง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบดวย
1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
(รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)
3. นางฉวี ณ ตะกั่วทุง ขาราชการบำนาญ
กรรมการ
4. นายวัฒนา จินดาพล ขาราชการบำนาญ
กรรมการ
5. นายจิระพงษ วิฑูรยพิศาลศิลป รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
6. ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กรรมการ
7. นายไกรสร
สุทธิประภา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางนันทกานต บุรพชนก
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
10. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูชว ยเลขานุการ
มีหนาที่

1. ใหคำปรึกษา เสนอแนะ วางกรอบแนวทางและแกไขปญหา ตาง ๆ ในการจัดทำแผนการจัด
การศึกษา จัดทำเครื่องมือ การวัดและประเมินผล พรอมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
/2. พิจารณา…
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-22. พิจารณา กลั่นกรอง แกไข ปรับปรุง เสนอแนะกรอบแนวทางในประเด็นที่มีความจำเปน
และสำคัญในแตละชวงระยะเวลาของระดับการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน กอนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
3) กำกับ นิเทศติดตาม วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ตามหลักการประเมินตาม
สภาพจริงดวยวิธีการเครื่องมือและหลักฐานรองรอยการเรียนรูที่หลากหลาย รายงานการประเมินผลการจัด
การศึกษาของครอบครัวในรอบ 1 ป และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ที่ ศธ ๐๔320/1322

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
31 มีนาคม 2564

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
เรียน นางฉวี ณ ตะกั่วทุง / นายวัฒนา จินดาพล
สิ่งที่สงมาดวย 1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จำนวน 1 ฉบับ
2. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน
จำนวน 1 ฉบับ
ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ไดแตงตั้งทาน/บุคลากร
ของโรงเรียนเปนคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียน รายชื่อตามประกาศฯ สงมาพรอมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0 7648 1529 ตอ 104
โทรสาร 0 7648 1530
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การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานการรั บ นั ก เรี ย น
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 73/25๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๔
------------------------------------------ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตามประกาศ นั้น เพื่อใหการ
ดำเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 256๔ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการประจำศูนย ประสานงานการรับนั กเรี ย น
ปการศึกษา ๒๕6๔ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา รับเรื่องรองทุกข
รองเรียนตาง ๆ วินิจฉัย สั่งการเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ประกอบดวย
๑.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
1.3 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกทาน
กรรมการ
1.4 ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.5 ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต
กรรมการ
1.7 ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
๑.6 ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.7 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.8 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการประจำศูนยการรับสมัครนักเรียน มีหนาที่
1. ปฏิบัติหนาที่อยูประจำศูนยการรับนักเรียนเพื่อใหบริการรับสมัครนักเรียนที่ไมมีเรียนและ
ประสงคจะใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดหาที่เรียนใหในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในระหวางวันที่ 12-13 พฤษภาคม ๒๕6๔
2. ดำเนินการพิจารณาจัดการที่เรียนใหแกนักเรียนที่แจงความประสงคไว
3. รายงานผลการดำเนินการพิจารณาจัดหาที่เรียนฯ ใหคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อ
ดำเนินการประกาศผลการจัดหาที่เรียน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 256๔ รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม 256๔ ณ โรงเรียนที่จัดให
/๒.๑ คณะกรรมการ….
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-2๒.๑ คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดพังงา
สถานที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบดวย
๑) นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
กรรมการ
3.) ผูอ ำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชยั พัฒนาพิทยาคม
กรรมการ
4) ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา
กรรมการ
5) ผูอ ำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
กรรมการ
6) ผูอ ำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมการ
7) ผูอำนวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
8) นางเพลินตา รักษกำเนิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวรัชนก อุยเฉง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
๒.2 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ ณ ศูนยประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ชั้น ๑ อาคาร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย
๑) นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
2) ผูอำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
กรรมการ
3) ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
4) ผูอำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต
กรรมการ
5) ผูอำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง
กรรมการ
6) ผูอำนวยการโรงเรียนกะทูวิทยา
กรรมการ
7) ผูอำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยา “จุติ-กองอนุสรณ”
กรรมการ
8) ผูอำนวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ
กรรมการ
9) นายธีระชล ยอดชู นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเลขานุการ
11) นายศักดิ์เกษม จันคำ เจาหนาที่ศูนยประสานงาน สพม.พงภกรน
ผูช วยเลขานุการ
๒.3 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดระนอง
สถานที่ ณ ศูนยประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ประกอบดวย
๑) นายนรินธรณ เซงล้ำ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๓) ผูอำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
/ 4) ผูอำนวยการ…..
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-34) ผูอำนวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
5) ผูอำนวยการโรงเรียนกะเปอรวิทยา
กรรมการ
6) ผูอำนวยการโรงเรียนละอุนวิทยาคาร
กรรมการ
7) ผูอำนวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
กรรมการ
8) ผูอำนวยการโรงเรียนสุขสำราญราษฎรรังสรรค
กรรมการ
9) นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูช วยเลขานุการ
11) นางสายฝน ไคลนาค เจาหนาที่ศูนยประสานงาน สพม.พงภกรน
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ที่ 38/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
------------------------ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เก็ ต ระนอง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ 11/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 และที่ 246/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การมั ธ ยมศึ ก ษามี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการกากับดูแลที่เหมาะสม ตามความในระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง พ.ศ.2564 ข้อ 7 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง จานวน 2 ศูนย์ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ประจำจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1.1 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน
1.2 นายปัญญา หัตถิ
1.3 นายมนตรี พรผล

ผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กรรมการ
1.4 นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อานวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา
กรรมการ
1.5 นายวิชัย สุริพล
ผู้อานวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้องอนุสรณ์”
กรรมการ
1.6 นางประภาพรรณ เพ็ชรประสมกูล ผู้อานวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ กรรมการ
1.7 นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองถลาง
กรรมการและเลขานุการ
1.8 นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
ประจำจังหวัดระนอง ประกอบด้วย
2.1 นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อานวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
รองประธานกรรมการ
2.3 นายประเสริฐ รักร่วม
ผู้อานวยการโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
กรรมการ
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-22.4 นายเสนอ นิ่งราวี
ผู้อานวยการโรงเรียนสุขสาราญราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
2.5 ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
2.6 ผู้อานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
2.7 นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
กรรมการและเลขานุการ
2.8 นางอารมย์ วาทะยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีอานาจ
หน้ า ที่ ต ามความในระเบี ย บส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั งงา ภู เก็ ต ระนอง ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
แบบศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พ.ศ.2564 ข้อ 10
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

72

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 72/25๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
------------------------------------------ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตามประกาศ ดวยความเรียบรอย
บรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประจำศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕6๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
๑. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๒. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่รับผิดชอบกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกทาน
กรรมการ
4. ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
5. ประธานสหวิทยาเขตทุกเขต
กรรมการ
6. ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
7. ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
8 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. นางจุติมา ฉลองกุล นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา รับเรื่องรองทุกข รองเรียนตาง ๆ วินิจฉัย สั่งการเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕6๔

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ 24/๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4
-----------------------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖4 โดยกาหนดให้
โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา
๒๕๖4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เมื่อวันที่
20 มกราคม ๒๕๖4 ประกอบด้วย
๑. นายภานุวัฒน์
จันทร์ทอง
ประธานที่ปรึกษา
๒. นางลาวัลย์
ชูทอง
ที่ปรึกษา
๓. นางสาวพรสุดา
นาวารักษ์
ประธานกรรมการ
๔. นายธาตรี
ชูทอง
กรรมการ
๕. นายอนุกิตติ์
ศุภวัฒนกิจ
กรรมการ
๖. นางอนงค์นาฏ
ลิ่มพรรณ์
กรรมการ
๗. นางสุลักขณา
ทองเนียม
กรรมการ
8. นางกันต์ญัชชา
ไชยพฤกษ์สกุล
กรรมการ
9. นายธนากร
นาควรรณ
กรรมการ
10. นางสาววันวิสาข์ ทองแดง
กรรมการ
11. นายสุชล
ลือเสียง
กรรมการ
12. นางสาวลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์
กรรมการ
13. นางสาวพรรณิภา กันภัย
กรรมการ
14. นายศุภโชค
อ้นชู
กรรมการ
15. นางสาวจินดามณี พริ้มพราย
กรรมการ
16. นางสาวเพียงใจ
รักเอี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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-23. กาหนดมาตรการป้องกัน กากับ ติดตามให้การรับนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๔ ภายในโรงเรียนให้ได้ข้อยุติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเขางุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
.................................................
ผูมาประชุม
1. นายสมชาย รองเหลือ

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

ประธาน

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2. นางสาวอรสา เสรีวงษ

ผูอำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กรรมการ

3. นางวรอิศรา พรหมภัทร

แทนผูอำนวยการโรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”

กรรมการ

4. นายมนตรี ยกเชื้อ

ผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

กรรมการ

5. นายสมศักดิ์ ไชยโสดา

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

กรรมการ

6. นายศิริ พูลศิริ

แทนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา

กรรมการ

7. นายนิยม หัศนี

ผูอำนวยการโรงเรียนตัรลียะหอิสลามียะห

กรรมการ

8. นางสาวประไพ พิกุลผล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. นางสาวจุติมา ฉลองกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ติดราชการ)
ผูเขารวมประชุม
1. นางเพลินตา รักษกำเนิด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 หลักเกณฑอัตรากำลังครู ตาม ว 23 ซึ่งสงผลกระทบกับระดับมัธยมศึกษา
จะทำใหอัตราครูนอยลง ทั้งเขตประมาณรอยกวาคน
1.2 โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล” ผูบ ริหารโรงเรียน(ผูอำนวยการโรงเรียน)ยังวางอยู
ยังไมสามารถดำเนินการได เนื่องจากติดหลักเกณฑที่กำหนด ซึ่งทางเขตไดนำเสนอ
กคศ.แลว
/ระเบียบวาระที่ 2....
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-2ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ที่ประชุม

3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 และปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน
(เอกสารดังแนบ)
- คณะกรรมการฯ รับทราบประกาศนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารรับนักเรียน
ปการศึกษา 2564 และปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา (เอกสารดังแนบ)

ที่ประชุม

บทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ดังนี้
1. พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นภายในจังหวัด ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได
เปนธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค
ใหเด็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่อยูในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเขาเรียน
ตามความเหมาะสม
3. กำหนดมาตรการปองกัน ปองปราม กำกับ ติดตามใหการรับนักเรียน
เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได
4. ใหความเห็นชอบแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ใหความเห็นชอบเขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเรียนในเขตพื้นที่
บริการ สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนตอหอง
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ปองกัน วินิจฉัย และแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาใหไดขอยุติ
- คณะกรรมการฯ รับทราบประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา พรอมดำเนินการ
ตามบทบาทหนาที่ดังกลาว เพื่อใหการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ของจังหวัดพังงา
เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต โปรงใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได
/3.3 ขอมูล...
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-33.3 ขอมูลนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่คาดวาจะจบ
ปการศึกษา 2563 ( ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2563) รายละเอียดดังแนบ
จังหวัด
พังงา

ที่ประชุม

หนวยงาน/โรงเรียน
สังกัด สพป.
สังกัด เอกชน
การศึกษาพิเศษ (รปค.)
สังกัด อบจ.
สังกัด เทศบาล/อบต.
สังกัด สพม.14

จำนวนนักเรียน
ชั้น ป.6
2,736
565
72
0
502
0
รวม
3,875

จำนวนเรียนชั้น
ม.3
650
266
69
31
352
1,790
3,158

- คณะกรรมการฯ รับทราบ ขอมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่คาดวาจะจบปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในจังหวัดพังงา เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ดำเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดจัดทำประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา เพื่อคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา พิจารณาแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน หากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงา พิจารณาแลวจะไดนำเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อใหความเห็นชอบตอไป รายละเอียดดังแนบ
มติที่ประชุม

- คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
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-44.2 การจัดทำแผนการรับนักเรียน ประจำปการศึกษา 2564
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดรวบรวม ประมวลแผน
การรับนักเรียน จำนวนหองเรียนและจำนวนนักเรียนตอหองเรียน เขตพื้นที่บริการ
สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ
- แผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปที่ 1 (ดังแนบ)
- แผนการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปที่ 4 (ดังแนบ)
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ อนุมัติโดยหลักการกรณีที่โรงเรียนมีความจำเปนตองรับนักเรียน
มากกวา 40 คน โดยใหโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ
รับนักเรียน ปการศึกษา 2564 จังหวัดพังงา
4.3 เขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรี ย น
โรงเรียนไดแจงเขตพื้นที่บริการ ปการศึกษา 2564 จำนวน 13 โรงเรียน
(รายละเอียดดังแนบ)

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวปรับใหเปนตามความเหมาะสม โดยใชเขตพื้นที่
บริการ ทุกตำบล ในอำเภอนั้น ๆ

มติที่ประชุม

4.4 คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำหนดมาตรการปองกัน
ปองปราม กำกับ ติดตามใหการรับนักเรียนเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส
เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได และไดจัดทำ รางมาตรการปองกัน
ปองปราม กำกับติดตาม ฯ ดังกลาวเพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณา
(รายละเอียดดังแนบ)
- คณะกรรมการ ฯ เห็นชอบใหเปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11
พฤศจิกายน 2563 และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
4.5 โรงเรียนไดเสนอชื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามคามเหมาะสม
เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหความเห็นชอบ
/ 1. โรงเรียน….
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-51. โรงเรียนเกาะยาววิทยา
2. โรงเรียนกะปงพิทยาคม
3. โรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม
4. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค
5. โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
6. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
7. โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
8. โรงเรียนสตรีพังงา
9. โรงเรียนตะกั่วปาคีรีเขต
10. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
11.โรงเรียนทับปุดวิทยา
12. โรงเรียนทายเหมืองวิทยา
13. โรงเรียนทุงมะพราววิทยา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ที่ประชุม

- วิทยาลัยเทคนิคพังงาเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้น มีหอพัก โนตบุค มีมหาวิทยาลัย (มอ.)
เปนพี่เลี้ยง มีกองทุนใหกับนักเรียนเรียนฟรีและสนับสนุนการเรียนของนักเรียน
หลักสูตรใหม เทคโนโลยีการจัดนิทรรศการและอีเวนท ทุนการศึกษาหลักสูตรอาหาร
และโภชนาการ การโรงแรม ใหทุนฟรี 7500 บาท แตตองเรียนจนจบ(ยังไมไดรับการ
อนุมัติ) ขอประชาสัมพันธ
- ชวงนี้โรงเรียนเอกชนเปดรับสมัครออนไลนในชวงโควิด-19 โดยขอใหโรงเรียนกำชับ
มาตรการปองกันโควิด-19

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ
(นางสาวประไพ พิกุลผล)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผูจดรายงานการประชุม

ลงชื่อ
(นายสมชาย รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
ผูตรวจรายงานการประชุม
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การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานชุ มชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

/
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 39/2564
เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ประสานการสอบและคณะกรรมการประจําศูนย์ประสานการสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
____________________________________________
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในฐานะศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง จะดํ า เนิ น การจั ด สอบ O-NET ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได้ตั้งศูนย์ประสานการสอบระดับจังหวัดและ
กรรมการประจําศูนย์ 4 ศูนย์ ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบ
ของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในจังหวัดพังงา จากเจ้าหน้าที่ของ สทศ. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้
โดยปลอดภัย ณ ห้องประชุมเขาทอย และมอบให้สนามสอบจังหวัดพังงากลุ่มที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงา
วิทยายน โรงเรียนสตรีพังงา โรงเรียนทับปุดวิทยา โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โรงเรียนตะกั่ว
ทุ่งงานทวีวิทยาคม โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนเกาะยาววิทยา ในวันที่ 13 มีนาคม 2564
และรับกระดาษคําตอบพร้ อมเอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และมอบให้คณะกรรมการรับ-ส่ง
กระดาษคําตอบของ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00) เพื่อรวบรวมมอบ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ. ที่จะมารับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานศูนย์ประสาน
2. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
รองผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
3. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
4. นางวิมพ์วิภา รักสม
รองผู้อํานายการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
5. นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
6. นางญานีลา อุเซ็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
7. นางสาวจันทนี บุญนํา
พนักงานราชการ
กรรมการ
8. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบของโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบในจังหวัดพังงา กลุ่มที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียน
กะปงพิทยาคม และโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จากศูนย์ที่ 1 (วันที่ 12 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้โดยปลอดภัย
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และมอบให้โรงเรียนที่เป็นสนามสอบจังหวัดพังงากลุ่มที่
2 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และ รับกระดาษคําตอบพร้อมเอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และมอบ
ให้คณะกรรมการรับ - ส่งกระดาษคําตอบของ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา
13.00 น.) เพื่อรวบรวมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ. ที่จะมารับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
/1. นางวรอิศรา…
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1. นางวรอิศรา พรหมภัทร
2. นางสาวสุภาพร บุญธรรม
3. นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร
4. นายยุทธนา อินทรคุ้ม
5. นางสาวจรีรัตน์ สามารถ

รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

2

ประธานศูนย์ประสาน

ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบใน
จังหวัดระนอง จากเจ้าหน้าที่ของ สทศ. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้โดยปลอดภัย ณ ห้องวิชาการ
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และมอบให้สนามสอบจังหวัดระนอง ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และรับกระดาษคําตอบ
พร้อมเอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และ มอบให้คณะกรรมการรับ-ส่งกระดาษคําตอบของ สพม.
พังงา ภูเก็ต ระนอง (ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.) เพื่อรวบรวมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ.
ที่จะมารับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
1. นายจรูญ อมฤตโกมล
ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ประธานศูนย์ประสาน
2. นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์
ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
3. นายจักรินทร์ ปุญณะแก้ว
4. นายจุลนิษฐ ซังธาดา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
5. นางอารมย์ วาทะยา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและเลขานุการ
ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีหน้าที่รับข้อสอบและกระดาษคําตอบของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบใน
จังหวัดภูเก็ต จากเจ้าหน้าที่ของ สทศ. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564) เก็บรักษาไว้โดยปลอดภัย ณ ห้องประชุม
114 โรงเรียนสตรีภูเก็ต และมอบให้สนามสอบจังหวัดภูเก็ต 13 มีนาคม 2564 และรับกระดาษคําตอบพร้อม
เอกสารประกอบการสอบคืนจากสนามสอบ และมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่งกระดาษคําตอบของ สพม.พังงา
ภูเก็ต ระนอง (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.) เพื่อรวบรวมมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของ สทศ.ที่จะมา
รับตามที่กําหนดต่อไป ประกอบด้วย
1. นายปัญญา หัตถิ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ประธานศูนย์ประสาน
2. นางสาวพรรณทิภา ทองนวล ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
3. นางสาวนิสานาถ สงรักษ์
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
4. นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
5. นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
6. นายสันติ วงค์ไชยา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการแต่ละศูนย์ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผน ประสานงานแบ่งภารกิจกันเอง
เป็นการภายใน และกําหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคู่มือ/แนวทาง/กําหนดการ/ปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 46/2564
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน
ของศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
................................................................
ด้วยศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จะดําเนินการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13–14
มีนาคม 2564
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดทําข้อมูลในระบบโปรแกรมการสอบในระดับ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน
ของศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. รับและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดจากผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมการสอบ O–NET
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
2. เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน และนําไปใช้กับระบบโปรแกรมการ
สอบของโรงเรียน ตั้งแต่ขั้นเตรียมการจนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม
3. ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการสอบของโรงเรียน โดยการรับ การส่ง การติดตาม ตรวจสอบ
การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงในระบบโปรแกรมการสอบตามที่ศูนย์สอบและ สทศ. กําหนด
4. รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทาง www.niets.or.th หลังการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา
ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้อํานวยความสะดวกด้านข้อมูลการสอบ
ควบคุม กํากับ ดูแลให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายชื่อในรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ 46/2564
..........................................................................................................................................................................
รายชื่อเจ้าหน้าที่ข้อมูลการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2563 ระดับโรงเรียน
ศูนย์สอบสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
จังหวัด
พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รหัสโรงเรียน
1082012002
1082012001
1082012010
1082012004
1082012003
1082012005
1082012007
1082012011
1082012012
1082012013
1082012006
1082012008
1083012004
1083012006
1083012005
1083012003
1083012001
1083012002
1085012006
1085012005
1085012001
1085012004

โรงเรียน
กะปงพิทยาคม
เกาะยาววิทยา
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
ทับปุดวิทยา
ท้ายเหมืองวิทยา
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ดีบุกพังงาวิทยายน
สตรีพังงา
กะทู้วิทยา
เชิงทะเลวิทยาคมฯ
เมืองถลาง
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
กระบุรีวิทยา
กะเปอร์วิทยา
พิชัยรัตนาคาร
ละอุ่นวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
นางสาวปารณี เพชรสีช่วง
นางกุลยา กุลสัน
นางสาวอนิสา ชุมบุญ
นางสาวสายฝน จันทร์ศรีนวล
นางสาวณัฐธิดา ช่อแตง
นางสาวชนัญญา เนตรบุตร
นายพรเทพ อุ้มชูวัฒนา
นางสาววรรณนี เขน็ดพืช
นายสุขาติ ทองเกื้อ
นางสาวสุพรรณี ภักดี
นายพิพัฒน์ ไชยชนะ
นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
นางสาวรัชดา ดําคงแสง
นางสาวปริสา หนูอินทร์
นายกฏกานต์ สืบวิเศษ
นายวรศักร์ ณ นคร
นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์สํารวจ
นางสาวเณริศา พรหมวิลัย
นางศลิษา สายน้ําใส
นายพรศักดิ์ คงแก้ว
นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน
นางสาวรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 53/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
________________________________________
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564
และได้กําหนดศูนย์ประสานงานการสอบ จํานวน 4 ศูนย์ 22 สนามสอบ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จํานวน 8 สนามสอบ ศูนย์ที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จํานวน 4
สนามสอบ ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จํานวน 4 สนามสอบ ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จํานวน 6 สนามสอบ
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นกําลังใจในการปฏิบัติงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ศูนย์ที่ 1 - 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และโรงเรียนตะกั่วป่า
“เสนานุกลู ” จังหวัดพังงา ประกอบด้วย
1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
4. นางชฎาธาร ศรีพัฒน์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
5. นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. นางสาวโสภณา แป้นปลืม้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
7. นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ประกอบด้วย
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร ผู้อํานวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
2. นายเสนอ นิ่งราวี
ผู้อํานวยการโรงเรียนสุขสําราญราษฏร์รังสรรค์
ศูนย์ที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานบริ ห ารขั บ เคลื อน
ศู น ย์ พั ฒ นาศั กยภาพบุ คคลเพื อความเปนเลิ ศ (HCEC)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

103

คําสั่งสํสานักงานเขตตพืน้ ทีก่ ารศึกษามั
ก ธยมศึกษาพั
ษ งงา ภูเก็ ต ระนอง
ที่ 85 /22564
เรื่อง แต่
แ งตั้งคณะกกรรมการบริหหารขับเคลื่อนศู
น นย์พฒ
ั นาศัศักยภาพบุคคคลเพือ่ ความเปป็นเลิศ
(
(Human
Capital Excellence Centter: HCEC) โรงเรี
โ ยนสตรีภภูเก็ต
................................................................
ตามที่สํสาํ นักงานคณะะกรรมการการรศึกษาขั้นพืนฐาน
น้
กระทรววงศึกษาธิการร ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Hum
man Capitaal Excellencce Center: HCEC) ครออบคลุมทั้ง 777 จังหวัด เพื่อเป็
อ น
ศู น ย์ ก ลางใในการบริ ห ารและพั
า
ฒ น าครู แ ละบุ คคลากรทางกการศึ ก ษาใน เขตพื้ น ที่ บ ริ ก าร ตามสสมรรถนะวิ ชาชี
ช พ
ที่ระบุในแผนนพัฒนารายบบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ( Excellence Individuual Deveelopment Plan: EIDP)
E
st
ของกระทรววงศึกษาธิการและทักษะในนศตวรรษที่ 221 (21 Century
C
Skkills) และเพืพื่อสนับสนุนการเป็
ก นชุมชนนแห่ง
การเรียนเรียยนรู้ทางวิชาชีพ (Professioonal Learninng Communnity : PLC) ในนการนี้ ศูนย์พพัฒนาศักยภาาพบุคคลเพื่อความ
ค
เป็นเลิศ (HCCEC)
ศูนย์โรงเรียนสตรี
น ภูเก็ต จั งหวัดภูเก็ต จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น ในรระยะที่ 1 โดยการต่อยอดดจาก
ศูนย์พัฒนากการเรียนการสสอนภาษาอังกฤษ
ก (Englishh Resource Information Center: ERIIC) ที่ตั้งอยู่ในโรงเรี
น ยนสตรีภูเก็ต
มาแต่เดิม
เพื่อให้การบริ
ก หารจัดการของศู
ด
นยย์พัฒนาศักยภภาพบุคคลเพืพื่อความเป็นเเลิศ (HCEC) ศูนย์โรงเรียน
สตรีภูเก็ต จังงหวัดภูเก็ต บรรลุเป้าหมายยอย่างมีประสิสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามนโ
นโยบายสํานักงานคณะกรรม
ง
มการ
การศึกษาขัน้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
บ
พ.ศศ. 2564 นโโยบายและจุดเน้
ด นของกระททรวงศึกษาธิกการ ปีงบประะมาณ พ.ศ. 2564
2
และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศั
น กยภาพของศูนย์บริหา รงานการพัฒนาศั
ฒ กยภาพบบุคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (HHuman Caapital
Excellencee Management Centerr: HCEMC) จึงอาศัยความมในมาตรา 82 แห่งพระราาชบัญญัติระเเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรรทางการศึกษา
ษ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไไขเพิ่มเติม) แตต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรขับเคลื่อนศูนย์
น พัฒนาศักยภาพ
ย
บุคคลเพื่อคววามเป็นเลิศ (HCEC) ศูนย์โรงเรี
โ ยนสตรีภภููเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
๑. คณะกรรรมการทีป่ รึกษา
ษ มีหน้าที่ ให้
ใ คําปรึกษา แก้ปัญหาให้การดํ
ก าเนินการรของศูนย์เป็นนไปด้วยความ
เรียบร้อยยมีประสิทธิภาพบรรลุ
า
ผลตาามทีต่ ั้งไว้ ประะกอบด้วย
๑.๑ นายสมมชาย รองเหลืลือ
ผู้อํานวยการสํ
น
านักงาานเขตพื้นที่การศึศึกษามัธยมศึกษาพั
ษ งงา ภูเก็ต รระนอง ประธานกรรมกการ
๑.๒ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุ
อ ล รองผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึ
ก่ กษามัธยมมศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง รอองประธานกรรรมการ
1.3 นายนริรินธรณ์ เซ่งล้าํ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึ
่ กษามัธยมมศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง รอองประธานกรรรมการ
๑.4 นางสาวจิราภรณ์ คงงรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ
น
่มพพัฒนาครูและะบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
ก
1.5 นางจันททณา ช่วยชนะะ
ผู้อํานวยการกลุ
น
่มนิเทศ ติดตามมและประเมินการจัดการศึกกษา
กรรมการ
ก
๑.6 นายยุททธนา อินทรคุคุม้
ศึกษานิ
ษ เทศก์ สพมม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
ก
1.7 นายวัชรรศักดิ์ สงค์ปาน
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนภูเก็ตวิทยาลั
ย ย
กรรมการ
ก
1.8 นายมนตรี พรผล
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินนทร์ ภูเก็ตฯ กรรมการ
ก
1.9 นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนกะทู้วิทยาา
กรรมการ
ก
1.10 นายพิพิเชษฐ์ ถนอมววรรณ ผู้อํานวยการโรงเรี
น
ยยนเมืองถลางง
กรรมการ
ก
1.11 นายวิชชัย สุริพล
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
รียนเชิงทะเลวิวิทยาคม “จุต-ก้
ิ องอนุสรณ์ ”
กรรมการ
ก
1.12 นางสาาวประภาพรรรณ เพ็ชรประสมกูล ผู้อํานนวยการโรงเรียนวี
ย รสตรีอนุสรณ์
ส
กรรมการ
ก
1.13 นายปัปัญญา หัตถิ
ผู้อํานวยการโรงเรี
น
ยนสตรีภูเก็ต
กรรมกการและเลขานนุการ
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2. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ (1) เป็นผู้ประสานงานและรับนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2) บริหารจัดการการดําเนินงานของศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบ อํานวยความสะดวกในการจัดทํา
โครงการ/หลักสูตรและเบิกจ่ายงบประมาณให้กบั ศูนย์ฯ (3) อํานวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน
และโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(4) นิเทศ กํากับติดตาม และดูแลการดําเนินงานของศูนย์ฯ และ (5) รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนของศูนย์ฯ
เสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
2.1 นายปัญญา หัตถิ
2.2 นายสันติ วงค์ไชยา
2.3 นางสาวพีรปภา เลิศสกุล
2.4 นางสาวสุกัญญา นิ่มมโน
2.5 นายอํานวย ปุพเพตะนันท์
2.6 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ
2.7 นายรัชพล มาลาศิลป์
2.8 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี

ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ผูจ้ ัดการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนหลัก (Core Team) ทําหน้าที่ (1) รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย์ฯ
(2) วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ฯ (3) ดําเนินการออกแบบและ/หรือพัฒนาและ
ขออนุมตั ิโครงการ/หลักสูตร (Verification) จากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
และ/หรือคุรุสภา (4) ดําเนินงานการฝึกอบรม (Training) และการทดสอบ (Testing) ตามแผนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (5) ประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการและ
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center:
HCEMC) เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ และ (6) ประเมินผล อภิปรายผล และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/หลักสูตรตามที่กาํ หนดในแผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
3.1 นายอํานวย ปุพเพตะนันท์
3.2 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ
3.3 นายรัชพล มาลาศิลป์
3.4 นางอรวรรณ สังขะไชย
3.5 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ
3.6 นายประวิทย์ เพชรดี
3.7 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการกิจกการสาธารณะและสื่อสารองค์กร ) มีหน้าที่ (1) รับผิดชอบการดําเนินงานศูนย์ฯ (2) ร่วมวางแผน
การปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารขับเคลื่อนหลัก (Core Team)
(3) จัดทํา สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ โครงการ/หลักสูตร และประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ฯ
กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภูเก็ต (4) ประสานงานกับ
ฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ และ (5) ประเมินผล อภิปรายผล และ
รายงานผลการดําเนินการทุกโครงการ/หลักสูตรตามที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานไปยังผู้จัดการศูนย์ฯ ประกอบด้วย
4.1 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี
4.2 นางสาวสุมาลี อนันต์ตันติกุล
4.3 นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-34.4 นางสาวนิตยา ดวงมณี
4.5 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์
4.6 นางสาวอทิษา จารุพันธ์
4.7 นางภัคพิชา สุทินนะ
4.8 นางพรทิพย์ มินทราเวช
4.9 นายภูวิศ พลรงค์
4.10 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ
4.11 นางสาวณิชกานต์ ฉันทธํารงศิริ
4.12 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน
4.13 ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงรัตติยา พูลผล
4.14 นางนิชาภา วงศ์วิ่ง
4.15 นางสาวมาลัย ฮูกซาม
4.16 นางสาวนันทิยา กล้าหาญ
4.17 นางสาวพิมภา ชูชุม
4.18 นางสาวธรารัตน์ คงปลอด
4.19 นางสาวปิยวรรณ ทองจันทร์
4.20 นางสาวดาริกา เย็นใจ
4.21 นางสาวเบญจภรณ์ หยู่ตุ้ง
4.22 นางสาวสุภัสสรา แก้วเรือง
4.23 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์
4.24 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์
4.25 นางธนัญญา ศิริวัฒน์
4.26 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ
4.27 นางแก้วตา ชูกลิ่น
4.28 นางสาวกรรณิกา คงทอง
4.29 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ (1) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ (2) บริหารงบประมาณโดยเน้นความประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด และ
(3) ดําเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมตามความจําเป็น ประกอบด้วย
5.1 นายรัชพล มาลาศิลป์
5.2 นางสาวพิมภา ชูชุม
5.3 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์

ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดเตรียมและดูแลสารสนเทศที่อยูใ่ นรูปแบบ online ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Internet) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ของศูนย์ฯ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
6.1 นายตรีสวัสดิ์ รักหาบ
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ประธานกรรมการ
6.2 นายประวิทย์ เพชรดี
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
6.3 นางแก้วตา ชูกลิ่น
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
6.4 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
6.5 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ
ครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต
กรรมการ
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-46.6 นางธนัญญา ศิริวัฒน์
6.7 นายยทวิชชัย พนังนุวงศ์
6.8 นางสาววาสนา กุณฑลเบ็ญจะ
6.9 นายยหวังฮุย
6.10 นาางสาวณัฐนิชา ลิม่ วงศ์เสรี
6.11 นาางสาวทิพย์ธิดา
ด จงประสานนเกียรติ
6.12 นาายรัชพล มาลาศิลป์

ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครูชาาวต่างประเทศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต
ครู โโรงเรียนสตรีภูภเู ก็ต

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมกาารและเลขานุการ
กรรมการแลละผู้ช่วยเลขานนุการ
กรรมการแลละผู้ช่วยเลขานนุการ

ขขอให้ผู้ที่ได้รับแต่
บ งตั้งปฏิบติัตหิ น้าที่ด้วยคววามรับผิดชอบบ เสียสละ แลละอุทศิ เวลาใหห้แก่ราชการ เพื่อก่อให้เกิดผลดี
ด
แก่ทางราชการสืบไป
ททั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤฤษภาคม พ.ศศ. 2564

(นายสมชชาย รองเหลือ)
อ
ผู้อํานวยการสํ
น
านักกงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงาา ภูเก็ต ระนออง
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คํคาสั่ง สํานักงานเขตพื
ง
น้ ทีก่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ง ภูเก็ต ระนนอง
ที่ 84 / 2564
2
เรื่อง แต่ต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินนงานศูนย์พฒนาศั
ฒ
ั
กยภาพบบุคคลเพือ่ คววามเป็นเลิศ
(Huuman Capitaal Excellencce Center : HCEC)
H
โรงเรียนตะกั
ย ่วป่า “เเสนานุกลู ”
----------------------------------------------------------------------------ตามทีที่สํานักงานคณ
ณะกรรมการกการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระททรวงศึกษาธิการ
ก ได้มีนโยบบายจัดตั้งศูนย์ยพัฒนาศักยภภาพ
บุบคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (Human Capital Excellennce Center : HCEC) จํานวน
า ๑๘๕ ศู นย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในกการ
พัฒนาครูและะบุคลากรทางงการศึกษาในนเขตพื้นที่การรศึกษาทั่วปรระเทศ ตามสมมรรถนะวิชาชีชีพและสมรรรถนะในศตวรรรษ
ที่ ๒๑ ของกระะทรวงศึกษาธิธิการ ตามแผนพัฒนารายบบุคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (EExcellence Individual Developmeent
Plan
P
: EIDP) โดยมีมีกระบวนการรพัฒนาผ่านแแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาาเพื่อความเป็ปนเลิศ (Digitaal Educattion
Excellence
E
PPlan : DEEPP) เพื่อนําเก็บข้
บ อมูลลงใน Big Data ขอองกระทรวงศึกษาธิการ อันนเป็นส่วนหนึงในการปลดล็
่ง
ล็อก
ปรั
ป บเปลี่ยน แลละเปิดกว้างใหห้การศึกษาไททยก้าวสู่ยุคใหหม่ที่สามารถผผลักดันให้ประเทศเจริญก้าววหน้าอย่างมีศัศกั ยภาพทัดเทีทียม
อาณาประเทศ
อ
ศ และพัฒนาไปสู่การสร้างททุนมนุษย์ที่เป็นนเลิศในอนาคคต นอกจากนีนี้ยังเป็นศูนย์กกลางในการทดสอบทักษะด้ด้าน
ภาษาอั
ภ งกฤษ (English Literacy)
L
และทั
แ กษะด้านนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitall Literacy)) ซึ่งถือว่าเป็ป็นทักษะพื้นฐาน
ฐ
ในมาตรฐานวิชชาชีพครู รวมมถึงทักษะอื่นๆ ที่สําคัญในศศตวรรษที่ ๒๑๑ ที่ทุกคนต้องได้
อ รับการพัฒั นาสอดคล้องกั
อ บยุทธศาสสตร์
ชาติ
ช ๒๐ ปี แลละความเปลี่ยนแปลงไปอย
ย
ย่างรวดเร็ว โ ดยโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนนานุกูล”ได้รับบการจัดตั้งให้ห้เป็น ศูนย์พัฒนา
ฒ
ศักยภาพบุคคลลเพื่อความเป็ป็นเลิศ (Hum
man Capitall Excellencce Center : HCEC) ดดังกล่าวด้วย ดังนั้นเพื่อให้การ
ก
ดําเนินงานเป็นนไปตามเป้าประสงค์
ป
อย่างมีประสิทธิภาาพและประสิทธิ
ท ผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินงานศู
น นย์พัฒนา
ฒ
ศักยภาพบุคคลลเพื่อความเป็ป็นเลิศ (Hum
man Capitall Excellencce Center : HCEC) โรรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูกูล”
ประกอบด้
ป
วยผูผู้มีรายชื่อ ดังนี้
๑.
๑ คณะกรรมมการที่ป รึกษา
ษ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษาา แก้ปัญหาใให้การดําเนินการของศู
น
นยย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้ร้อย
มีประสิทธิภภาพบรรลุผลตตามที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
๑.๑
๑ นายสมชชาย รองเหลือ
ผูอํอ้ านวยการสํานักกงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึกษาพั
ษ งงาภูเก็ตระะนอง ประธาานกรรมการ
๑.๒
๑ นางสาวสสุวิภา ตั้งก่อสกุ
สล
รอองผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นทีการศึ
่ก กษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต รระนอง รองปรระธานกรรมกการ
1.3
1 นายนรินนธรณ์ เซ่งล้ํา
รองงผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต ระะนอง รองปรระธานกรรมกการ
๑.4
๑ นางสาวจิจิราภรณ์ คงรัรัตน์
ผูอํ้อานวยการกลลุ่มพัฒนาครูและบุ
แ คลากรทางการศึกษา
กรรมกการ
1.5
1 นางจันทณ
ณา ช่วยชนะ
ผูอํ้อานวยการกลลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ
ต
มินการจัดการรศึกษา กรรมกการ
๑.6
๑ นายยุทธธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิ
ก เทศก์ สสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมกการ
๑.7
๑ นายมนตรี ยกเชื้อ
ผูอํ้อานวยการโรงงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
กรรมกการ
๑.8
๑ นางสาวออรสา เสรีวงษ์ษ์
ผูอํ้อานวยการโรงงเรียนดีบุกพังงาวิ
ง ทยายน
กรรมกการ
๑.9
๑ นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ผูอํ้อานวยการโรงงเรียนคุระบุรีรชี ัยพัฒนาพิทยาคม
กรรมกการ
๑.10
๑ นางสาวชนากานต์ หมื
ห ่นพันธ์ชู ผูอํ้อานวยการโรงงเรียนทุ่งโพธิวิว์ ทิ ยา
กรรมกการ
๑.11
๑ นายดลลยวัฒน์ สันติพิพทักษ์ ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมกการ

-2 ๑.12 นายรัชพล ทองเกื้อ
๑.๑3 นายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง
๑.๑4 นายพรศักดิ์ ทวีรส
๑.๑5 นางณัฐญาพร เสวตานนท์
๑.๑6 นางสาวจันทนา แก้วมุกดา
๑.๑7 นายสนอง คล่องสมุทร
๑.๑8 นายพาหน ร่วมใจ
๑.๑9 นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล

ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา
ผู้อํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รงั สรรค์
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ๑) ประสานงานและรับนโยบายจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ๒) อํานวยความ
สะดวกในการจัดทําโครงการ ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ ๓) อํานวยความสะดวกในการประสานงาน
กับหน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ๔) นิเทศ กํากับ
ติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนําให้การดําเนินงานของศูนย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์
เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล
นางวรอิศรา พรหมภัทร
นายวรพล ตราเต็ง
นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
นางรัศมี แสงอรุณ
นางสาวนุสรา สอนเสริม
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
นายชวาลา คงแสง

ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ ๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ ๒) จัดทําและ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๓) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและถูกต้องตาม
ระเบี ย บราชการ ๔) ดํ า เนิ น งานตามแผนงานโครงการของศู น ย์ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ เรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
๕) ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของศูนย์ ๖) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของศูนย์ต่อคณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙

นางวรอิศรา พรหมภัทร
นายวรพล ตราเต็ง
นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์
นางรัศมี แสงอรุณ
นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง
นางสาวนุสรา สอนเสริม
นางสาวยุพาพร อุยสกุล

รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-3 ๓.๑๐ นางศุภรานันทน์ อินทร์สม
๓.๑๑ นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
๓.๑๒ นางสาวสุชาดา สายบุตร
๓.๑๓ นางสาวสุปราณี ระพือพล
๓.๑๔ นางสาวณิชย์วดี ชิดเชื้อ
๓.๑๕ นางสาวดาเนีย วรประวัติ
๓.๑๖ นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล
๓.๑๗ นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
๓.๑๘ นายชวาลา คงแสง

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
พนักงานราชการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของศูนย์ให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗

นายพรเทพ อุ้มชูวัฒนา
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางจินตรัตน์ เหนือคลอง
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางศศิวมิ ล มณีไชย
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางสาวกติกา ศรีทอง
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นางณัทกุลธรณ์ วัชรปิยานันทน์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
นายธวัชชัย ทองขะโชค
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ๑) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ ๒)ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ระดับโรงเรียน ๓) ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ ๔) จัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕) ประสานงานกับคณะกรรมการ
ทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ๖) รวบรวม ประเมินผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม
ปฏิทิน ๗) รายงานผลการดําเนินงานตามลําดับและเสนอให้ ผู้จัดการศูนย์รับทราบ ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
๕.๒ นางสาวยุพาพร อุยสกุล
๕.๓ นางสาวศุภรานันทน์ อินทร์สม
๕.๔ นางสาวณิชย์วดี ชิดเชื้อ
๕.๕ นางสาวดาเนีย วรประวัติ

ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงานจัดสถานที่ให้สะดวกต่อการดําเนินงานของศูนย์ ประกอบด้วย
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๖.๖

นางวรอิศรา พรหมภัทร
นายวรพล ตราเต็ง
นายนพดล อุณหศิริกลุ
นายธรรมรัตน์ ชนะศึก
นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์
นายชวาลา คงแสง

รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ครู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๗.
๗ คณะกรรรมการฝ่ า ยพิพิ ธี ก าร มี ห น้น า ที่ ประสาานงานเกี่ ย วกั
ว บ พิ ธี ก ารแและเป็ น พิ ธี กกรในการจั ดกิ
ด จ กรรมต่ างๆ
า
ของศูนย์ ปประกอบด้วย
๗.๑
๗
๗.๒
๗
๗.๓
๗
๗.๔
๗
๗.๕
๗

นางสาวศศุภรานันทน์ อินทร์สม
นางสาวสสุชาดา สายบุบุตร
นางสาวยยุพาพร อุยสกกุล
นายชวาลา คงแสง
นางสาวรรุ่งทิวา วรรณทวี

ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”

ปประธานกรรมกการ
รอองประธานกรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการและเเลขานุการ

๘.
๘ คณะกรรมการฝ่ายการเเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ๑) ปประสานงานเเกี่ยวกับการเบิบิกจ่ายงบประะมาณของศูนย์
น ๒) ดําเนินการ
ก
จัดซื้อจัดจ้างแและบริหารพัสดุ
ส ให้เป็นไปตามระเบียบราาชการที่เกี่ยวข้อง ๓) จัดทํําบัญชีรายรับบราย จ่ายเงินงบประมาณข
น
ของ
ศูนย์และรายงานให้ประธานนศูนย์ทราบ ประกอบด้
ป
วย
๘.๑
๘
๘.๒
๘
๘.๓
๘
๘.๔
๘

นางจินตตรัตน์ เหนือคลลอง
นางสุพรรรษา รัฐแฉล้ม
นางรัศมี แสงอรุณ
นางสาวปปัทมา ชํานาญ
ญธุรกิจ

ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
เจ้จ้าหน้าที่การเงิงินโรงเรียนตะะกั่วป่า “เสนาานุกูล”

ปประธานกรรมกการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ

๙.
๙ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผผลและสรุปราายงานผลการดําเนินการ เสสนอต่อคณะกกรรมการ
อํานวยการร ประกอบด้วย
๙.๑
๙ นางสาวรุรงทิ
่ วา วรรณททวี
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
ปประธานกรรมกการ
กรรรมการ
๙.๒
๙ นางสาวศุศุภรานันทน์ อินทร์สม ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
๙.๓
๙ นางสาวยุยุพาพร อุยสกุล
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการ
๙.๔
๙ นางสาวณิ
ณิชาณัท ซุ่นคง
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการ
๙.๕
๙ นางสาวสุสุชาดา สายบุตร
ต
ครูรู โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาานุกูล”
กรรรมการและเเลขานุการ
ขออให้ผู้ที่ได้รับแต่
แ งตั้งปฏิบัตหน้
ิห าที่ด้วยควาามรับผิดชอบ เสียสละ และะอุทิศเวลาให้ ้แก่ราชการ เพืพื่อก่อให้เกิดผลดี
ผ
แก่
แ ทางราชการรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดนี
ดั ้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาาคม พ.ศ. 25564

(นายสมชาาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพืน้ ทีก่การศึกษามัธยมศึ
ย กษาพังงา ภูเก็ต ระนออง
ที่ 86 / 25564
เรื่อง แต่ต่งตั้งคณะกรรรมการดําเนินนงานศูนย์พฒนาศั
ฒ
ั
กยภาพบบุคคลเพือ่ คววามเป็นเลิศ
(Hum
man Capitaal Excellence Center : HCEC) โรงเรียนพิชยั รัตตนาคาร
----------------------------------------------------------------------------ตามทีที่สํานักงานคณ
ณะกรรมการกการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระททรวงศึกษาธิการ
ก ได้มีนโยบบายจัดตั้งศูนย์ยพัฒนาศักยภภาพ
บุบคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (Human Capital Excellennce Center : HCEC) จํานวน
า ๑๘๕ ศู นย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในกการ
พัฒนาครูและะบุคลากรทางงการศึกษาในนเขตพื้นที่การรศึกษาทั่วปรระเทศ ตามสมมรรถนะวิชาชีชีพและสมรรรถนะในศตวรรรษ
ที่ ๒๑ ของกระะทรวงศึกษาธิธิการ ตามแผนพัฒนารายบบุคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (EExcellence Individual Developmeent
Plan
P
: EIDP) โดยมีมีกระบวนการรพัฒนาผ่านแแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาาเพื่อความเป็ปนเลิศ (Digitaal Educattion
Excellence
E
PPlan : DEEPP) เพื่อนําเก็บข้
บ อมูลลงใน Big Data ขอองกระทรวงศึกษาธิการ อันนเป็นส่วนหนึงในการปลดล็
่ง
ล็อก
ปรั
ป บเปลี่ยน แลละเปิดกว้างใหห้การศึกษาไททยก้าวสู่ยุคใหหม่ที่สามารถผผลักดันให้ประเทศเจริญก้าววหน้าอย่างมีศัศกั ยภาพทัดเทีทียม
อาณาประเทศ
อ
ศ และพัฒนาไปสู่การสร้างทุ
ง นมนุษย์ที่เเป็นเลิศในอนนาคต นอกจาากนี้ยังเป็นศูนนย์กลางในกาารทดสอบทักษะ
ก
ด้านภาษาอังกกฤษ (Englishh Literacy) และทักษะด้ด้านเทคโนโลยียีดิจิทัล (Digittal Literacyy) ซึ่งถือว่าเป็ป็นทักษะพื้นฐาน
ฐ
ใน มาตรฐานวิวิชาชีพครู รวมมถึงทักษะอื่นๆ ที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนต้องได้
อ รับการพัฒั นาสอดคล้องกั
อ บยุทธศาสสตร์
ชาติ
ช ๒๐ ปี แลละความเปลี่ยนแปลงไปอย
ย
ย่างรวดเร็ว โดดยโรงเรียนพิชัชยรัตนาคารไได้รับการจัดตั้ งให้เป็น ศูนย์ยพัฒนาศักยภภาพ
บุบคคลเพื่อควาามเป็นเลิศ (Human Capittal Excellence Center : HCEC) ดังกลล่าวด้วย ดังนั้ ันเพื่อให้การดดําเนินงานเป็นไป
น
ตามเป้
ต าประสสงค์อย่างมีประสิ
ร ทธิภาพแลละประสิทธิผ ล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาานศูนย์พัฒนาาศักยภาพบุคคล
ค
เพพื่อความเป็นเเลิศ (Humann Capital Exccellence Ceenter : HCECC) โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร ประกอบด้วยผู
ย ้มีรายชื่อ ดัังนี้
๑.
๑ คณะกรรมมการที่ป รึกษา
ษ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษาา แก้ปัญหาใให้การดําเนินการของศู
น
นยย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้ร้อย
มีประสิทธิภภาพบรรลุผลตตามที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสมมชาย รองเหลืลือ
๑.๒ นางสาาวสุวิภา ตั้งก่อสกุ
อ ล
1.3 นายนนรินธรณ์ เซ่งล้ลาํ
๑.4 นางสาาวจิราภรณ์ คงรั
ค ตน์
1.5 นางจันนทณา ช่วยชนนะ
๑.6 นายยุทธนา อินทรคคุม้
๑.7 นางสาาวกาญจนา พรหมวงศ์
พ
๑.8 นางสาาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
๑.9 นายปประเสริฐ รักร่วม
ว
๑.10 นายยเสนอ นิ่งราวี
1.11 นางจุลนิษฐ์ ซังธาาดา
๑.12 นางสาวปัทมา จีนดี
น
๑.๑3 นายจจรูญ อมฤตโกกมล

ผูอํอ้ านวยการสํานักกงานเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึกษาพั
ษ งงาภูเก็ตระะนอง ประธาานกรรมการ
รอองผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นทีการศึ
่ก กษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต รระนอง รองปรระธานกรรมกการ
รองงผู้อํานวยการสํานนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ต ระะนอง รองปรระธานกรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการกลลุ่มพัฒนาครูและบุ
แ คลากรทางการศึกษา
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการกลุลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิมินการจัดการรศึกษา กรรมกการ
ศึกษานิ
ก เทศก์ สสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมกการ
ผูอํ้อานวยการโรงงเรียนกะเปอร์วิทยา
กรรมกการ
ผูอํ้อานวยการ โรรงเรียนปากจััน่ วิทยา
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนสุขสําราญราษฏร์รังสรรค์
ส
กรรมกการ
รอองผู้อํานวยกาารโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมกการ
รอองผู้อํานวยกาารโรงเรียนกระะบุรีวิทยา
กรรมกการ
ผูอํอ้ านวยการโรงงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ต
กรรมกาารและเลขานุการ
ก
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๒. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ๑) ประสานงานและรับนโยบายจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
๒) อํานวยความสะดวกในการจัดทําโครงการ ประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับศูนย์ ๓) อํานวยความ
สะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ๔) นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คําปรึกษาแนะนําให้การดําเนินงานของศูนย์เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
๒.๑ นายจรูญ อมฤตโกมล
๒.๒ นางสาวจันจิรา เทพมณฑา
๒.๓ นางอารมย์ วาทะยา
๒.๔ นายพีระพงศ์ สุขขี
๒.๕ นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ผลเกลี้ยง
๒.๖ นางสาวศุภมาส คงราษฎร
๒.๗ นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
๒.๘ นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
๒.๙ นายธีรวุฒิ แป้นเพชร

ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมกร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการและเลขานุการศูนย์ฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน้าที่ ๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์
๒) จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๓) ประสานงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบราชการ ๔) ดําเนินงานตามแผนงานโครงการของศูนย์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๕) ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์
ของศูนย์ ๖) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของศูนย์ต่อคณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวศุภมาส คงราษฎร
๓.2 นายชยุต เครือมาลี
๓.3 นางกาญจนา ศุภประเสริฐ
๓.4 นางอินทิรา พิมลศรี
๓.5 นางสาวรัฐพร พูลผล
๓.6 นางสาวชรัตติยา อารีชน
๓.7 นางปาริชาต พรหมประทานกุล
๓.8 นางโชติรส ยิ้มมงคล
๓.9 นางสาวกนกพร วงศ์ทอง
๓.๑0 นางสาวศันสนีย์ เชาวนะกุล
๓.๑1 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
๓.๑2 นางสาวจิระพร เพิงมาก
๓.๑1 นางสาวณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล
๓.๑2 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพล
๓.๑3 นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
๓.๑4 นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
๓.15 นายธีรวุฒิ แป้นเพชร
๓.16 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู อัตราจ้างโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีของศูนย์
ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕

นางสาวชญานิศ ฟูประทีปศิริ
นางสาวรุจรินทร์ อยูน่ อก
นางสาวศุลีพร อยู่ประสิทธิ์
นางสาวฉัตรฤทัย รัตนโชติประดิษฐ์
นางสาววราภรณ์ ล่องลม

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ ๑) เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ ๒)ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการดําเนินงานของศูนย์ระดับโรงเรียน ๓) ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของศูนย์ ๔)
จัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕) ประสานงานกับ
คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ ๖) รวบรวม ประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกกิจกรรมตามปฏิทิน ๖) รายงานผลการดําเนินงานตามลําดับและเสนอให้ ผู้จัดการศูนย์รับทราบ ประกอบด้วย
๕.๑ นางโชติรส ยิ้มมงคล
๕.๒ นางสาวกนกพร วงศ์ทอง
๕.๓ นางสาวศันสนีย์ เชาวนะกุล
๕.๔ นางสาวณัฐชยา ชื่นชิตพิสัยกุล
๕.๕ นางสาวสุดารัตน์ ปราบพล

ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงานจัดสถานที่ให้สะดวกต่อการดําเนินงานของศูนย์ ประกอบด้วย
๖.๑ นายชยุต เครือมาลี
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
๖.๒ นางอินทิรา พิมลศรี
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๖.๓ นายธีรวุฒิ แป้นเพชร
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๖.๔ นางสาวภุมรินทร์ บุญพา
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๖.๕ นางสาวชรัตติยา อารีชน
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
๖.๖ นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ประสานงานเกี่ยวกับพิธีการและเป็นพิธีกรในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์
ประกอบด้วย
๗.๑ นางโชติรส ยิ้มมงคล
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
หัวหน้า
๗.๒ นางสาวชรัตติยา อารีชน
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๓ นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๔ นางปาริชาต พรหมประทานกุล
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๕ นางสาวศันสนีย์ เชาวนะกุล
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
๗.๖ นายวชิรวิทย์ สังวรกาญจน์
ครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการและเลขานุการ
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๘. คณะกรรรมการฝ่ายกการเงินและพัสั ดุ มีหน้าที่ ๑๑) ประสานงาานเกี่ยวกับกาารเบิกจ่ายงบปประมาณของศศูนย์ ๒)
ดําเนินกการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้เป็นไไปตามระเบียบราชการที
ย
่เกี่ยวข้อง ๓) จั ดทําบัญชีรายยรับราย จ่ายเเงินิ
งบประมมาณของศูนย์และรายงานใให้ประธานศูนนย์ทราบ ประกอบด้วย
๘.๑ นนายธีรวุฒิ แป้นเพชร
น
๘.๒ นนางโชติรส ยิ้มมงคล
๘.๓ นนางปาริชาต พรหมประทาน
พ
นกุล
๘.๔ นนางสาวภรภัทร
ท ศรีสุวรรณ

คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร

หัวหนน้า
กรรมมการ
กรรมกการ
กรรรมการและเเลขานุการ

๙. คณะกรรรมการฝ่ายปประเมินผล มีหน้าที่ ประเมิมินผลและสรุปรายงานผลกการดําเนินการร เสนอต่อคณ
ณะกรรมการ
อํานวยกการ ประกอบบด้วย
๙.๑ นาางโชติรส ยิ้มมงคล
ม
๙.๒ นาางสาวกนกพรร วงศ์ทอง
๙.๓ นาางสาวศันสนีย์ย์ เชาวนะกุล
๙.๔ นาางสาวณัฐชยาา ชื่นชิตพิสัยกุล
๙.๕ นางงสาวสุดารัตน์ ปราบพล

คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
หัวหน้น้า
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
กรรมกการ
คครู โรงเรียนพิชัชยรัตนาคาร
กรรมกการ
คครูอัตราจ้าง โรรงเรียนพิชัยรััตนาคาร
กรรมกการ
คครูอัตราจ้าง โรรงเรียนพิชัยรััตนาคาร กรรรมการและเเลขานุการ

ขออให้ผู้ที่ได้รับแต่
แ งตั้งปฏิบัตหน้
ิห าที่ด้วยควาามรับผิดชอบ เสียสละ และะอุทิศเวลาให้ ้แก่ราชการ เพืพื่อก่อให้เกิดผลดี
ผ
แก่
แ ทางราชการรสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดนี
ดั ้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภภาคม พ.ศ. 2564
2

(นายสมชาาย รองเหลือ)
ผู้อํานวยกการสํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษาพังงา ภูเเก็ต ระนอง
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การจัดทานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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~

fl.A.fll.rl1'Vl'U~
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tv.m

m~?I~~Vl11"l'U~~m1l.J-rm1l.J?I1l.J1"H1 1.~e:JI. U'U'Vil.J\11'U1'Ufn~'U~Vl1~\11'U1 'W6'11li'fl\11'UI."ll~~'U~
'IJ

m~Pin~1~5CJl.JPlm~n~\l\11 .mii~ ~~'Ue:J\1 l.~e:J~m-r'Um~l. tJ~CJ'UI.I. UG'i\le:J~1\1~1~1. ~-;rvn\11.'Vll"lL'WLG'i~
'IJ

.

m. 'ULti'U1ti~TLI'WWJ'U1fl'lLLfi::'Uflfl1 mvn:m1'lA m~1
"

~1li'n.:J1'WI."ll~~'W~m~Pin~1~5CJl.JPlfl~1~\l\11 mii~ ~~'We:J\1 1~1"111l.J~1~ruil'Um~~~'W11"l~I.I.G'i~
'IJ

"'

'IJ

'UI"lmm'Vl1\lm~Pin~11
~b U'UI"l~CJI"l1
V!:W ~~flCJ.fl1~1 'Wm~~~m~b~CJ'Ufl1~?1e:J'Uml.J'Vl~n?I~~~1'U?Il.J~~t~'W~ ~
•
\1.
'lJ

-..

'\-1n~~1 'Wfl1~tJ5~Vl1hvi'l~~ ~1"111l.Jim1l.J?I1m~r~1 'Wm~1off1.'Vll"lL'WLG'i ~~~'\-1G'i ~m~~~'U1t9l'Ube:J\I'Vl1\ll"ll1~~
e:J~1\I~m~e:J\I ~1l.J~\1~~~1ruunrum1l.JI.U'UI"l~
"' "'
"

1~CJ~bb'U1'Vl1\lm~~hb'i1'Wm~ ~\ld

.

r:i.:JI.?I~l.J ?!li''U?I'W'W1~1"1~ Plfl~1ll.l"l~1~~ 1"111l.J~tl\lfn~~~'U1~'Ubtl\l b~tl11\lbb~'Ufl1~~~'U1tl~1\l
"

G'l)

1. u'U~~'U'U bbG'i~l"l~'U1\I"il~

~~vh1 ~~VI~n?l t91~ bbG'i ~ me:J'U bb 'W1'Vl1\l m~~~'W1 m bbG'i~'U l"lG'i 1 m'Vl1\l m~ Pi n~1~ b~ e:Jl.JLCJ\1 tl'U

tv)

v
J,l
.Q
Q
1"111l.Jfl11Vl'U1'Vl1\11"ll1"ll~

"

'IJ

'

m) r:i.:JI.?I~l.J bbG'i~~~'U11"l~bbG'i~'UI"lG'i1m'Vl1\lfl1~Pl
fl~11 'U~tJ
bbtl'U"lll.J"ll'Ubb
'!A.:J fl1~b~CJ'U-r'Vl1\ll"ll1~~
\1
,
'U
'I
'U
(Professional Learning Community : PLC)

ct) r:i.:J b?l~l.J bi.G'i~~~'U11"1~'U bbG'i~'U'I 1"1G'i1 m'Vl1\l fl1~Plfl~11 ~~1"111l.J-r'\-1
fl~~~1'U m~-r~
~'\-1G'i (Dioital
\1
'U
::::,
Literacy)

m~?le:J'U~~'\-1G'i

(Digital Pedagogy)

'\-1n~~~e:J?I1~.fl1~1el\lflq~ ~?le:J~I"l~tl\ltl'U.fl1~fl"ilbbG'i~Vl1!1~

r:i.:Jb?l~l.J ~~'U1bbG'i~CJm~~'UI"ll1l.Jim~TeJ\Inq~ "lle:J\II"l~.fl1~1B\Iflq~~"e:J'U.fl1~1a\lnq~1~CJ1off

c;:)

~~~'Ufn~~~'U1'Vl1\1~1'U.fl1~1(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)
d

~

d

...

0

(9)1l.J'Vl bfllli'VIl.J1 ~ ~~1'U'Vl1\l.fl1~1'Vl fn'Vl'U ~

l.b'U'U Face to Face Training

.

~) ~~~1l.J ~~1"il?le:J'UUG'i~tJ~~bD'WtJ~~~'VlB.n1~UG'i~tJ~~~'VlB~G'il"l~UG'i~'UI"lG'i1fl~'Vl1\lfl1~Plfl~1

"

1 ~?le:J~I"l~e:J\1 bbG'i ~ bU'U1 tJ ml.J'ULCJ'U1 CJ~1'Wfl1~~~'W11"1 ~'IJ bbG'i~'UI"lmm'Vl1\l
m~Pin~1
•

"lle:J\1~1li'fl\11'U b"ll~~'U~

cr. 'ULti'U1ti~1'Ufl1'lcW~'U1fiW.n1'V'I;i1~
'
~1li'fl\11'Ub"ll~~'U~m~Pin~1~5CJl.JPlfl~1~\l\11 mii~ ~~'We:J\1 ~'ULc.J'U1CJ bb~'U\11'W 11"1~\lm~bbG'i~

"
l.J1~~fl1~ ~\l"il~'t111 tJr:im~~~'U11"lrum~~1~"lle:J\IiJ1~1"llfl1~1"l~bbG'i~'UI"lm m'Vl1\lm~Pin~11~CJ~ if1~1"!lfl1~
'U

\I

..

,

l"l~l.bG'i~'UI"lG'i1
m'Vl1\lfl1~Plfl~1~m1l.J~\I~e:Jt"il~e:J?Im~ bb 1~~e:Jl.J1 'Um~vi'1\11'U ~~'U'U\11'U bi.G'i~'U~~t.J1fl1f'f n1~
'IJ
•
vi'1\11'W

~G'it1~"il'W~m~'I.J1 1.'Vll"lL'WLG'i ~m~~e:J?I1~b if1l.J11oU1 'Um~'U~Vl1~~1"llm~ bbG'i~m~1 ~'U~m~bbntJ~~"ll1"ll'W

~\l"il~r:i\1 b?l~l.J1 ~if1~1"!lm~ bbG'i ~~tJ5u~\11'U1m<ff~~'U1~nt.J.n1~tl~1\ll.~l.J~ 1~f.J1:W~ryb~t.J~tJ 1.1.'U'Um~1 <ff~1~
I

QJ

.r::::il

oC:Iil

Q.l

ct.l

..::::.,

'

.!Cit.

'

0

.Q

oiCit.

.ct'

.Qj

V

QJ

?11'U~1~1l.Jtl\ll.Jfl1~"il~?l1?1~fl1~UG'i~?l\le:J1'U1f..ll"l11l.J?I~~1flb~l.JI.~l.J '\ll.JI"l11l.Jb'Vll.J1~?1l.J ?le:J~I"lG'itl\lfl'UI"l11l.J

~tl\lfn~ 1~bbfl
(9)) m~~~?lm~bbd~~e:Jl.J1 'Wfn~vl1\11'U ~m~~~?I1'U'Vl~e:Jl.J.fl1t.J1 'Wtl11"11~ bbG'i~'U~nru1~f..l~e:J'Utl11"11~

tv)

~~\IB1'W1f..lm1l.J?I~mn~'\-1'W?!~f..l

b'li'W

tJ~'Ubt9le:J1 ~bl"l~e:J\1~1me:Jn?I1~H'U~m~~~.v;t.~\l~e:J

~e:JtJmrum~vi'1.:J1'W~'\-1'W?!~t.J Ll"l~e:J\Ifle:Jl.J~1b~e:J1~-re:Jl.J
'

If!:.

'WbEJ'tJ1CJ ...

-------------------
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cr. 'ULEJU1EJnTca'IJ'l:aihJC.Jftn1'l'IJ~mi.:J1'U
fl1'j'lh~ LiJ'Ul:.J ~ fl1'jtJ~'\J&i~1'U LtJ'U m~Ul'U fl1'jtJ 'j ~ LiJ'U fi1'1.1 e:J~~ fil fil~ ~tJ~,j'&j~ 1'UL 'U~ 1'U~1~ 1

~~ t:.J ~~1'ULL~ ~ ~ ru~ n~ru~ 5'U 1 ~lj ~ ru fi 1 ~ e:J fl1 'jt]~'\J&i~1'U.fl1 tiL 'U L1~1~ rl1VI'U ~ 11a ~1~ LL L.i'U e:J'U
fl1 'jt]'j~ LiJ'U ~ e:J~ e:J ~U'U~'U ~1'U'I.Ie:J~ fill111 LtJ'lJ'j~UU LL~ ~mm~1'U LL UU L~ til tl'U lJ Lfltu'fl fl1'j'lJ'j ~ LiJ'Ut:.J~~lJ
tJ'j~i'1'V15.nTr~1'U'V11~tl~'\J&i1-H'm111 Ltl't.Ju'j'j111~t~~ln'U G'11'11'n~1'UL 'l.ll'l~'U~m'j~fl~1,rut~11~n~1~~~1 JJ Lnl'l
~

~

~

'j~'Um 1~~1 LoQ'U fl1'j'lJ'j~ Li1'Ut:.J~ fl1'jtl d.J
fimh1'lJfl1'j'IJe:J~oU'1'j1'lJfl1'jfil'jLL~~u
fil~1 m'V11~ fl1'j~ n~1 ~'U n:ij1~tl'j~"ii'1
\1
q

yj'\Jfl~1'U'j1'lJfl1'j LL~~~n:ij1~-ilfil'j1l L~BL~~11~~1~'1.1i'qJ n1~~L\JL'lJfl1'jtl~U'&iVI"L!1~'1.1m~fil~1m1'l.l~~n~ 1~t~
<il)

fl1 'jt] 'j~ LiJ'U t:.J ~ fl1 'jt] d.J
fi,j'&j~ 1'U'IJ e:J~oU1'j1 'lJ fl1 'j fil 'j'U LL~ ~Ufil~
1 m'V11 ~ fl1'j ~ fl~1 ~
tJ d.J
fi,j'&] ~ 1'UL 'U
,
\1

G'I1'!Jfl~1'UL'lJI'l~'U~ fl1'j~ fl~1L~t.J fl1VI'U ~LoHlJ fl1'j'lJ'j~ fl1fif'VI~fl Lfl ru'fl LL~~15fl1'j'lJ'j~ LiJ'Ut:.J~ fl1'jtJ~,j'&j'j1'lJ fl1'j

.

'l.le:J~oU1'j1'lJ fl1'jfil'j LL~~U fil~1 m'V11~ fl1'j~ fl~15'U 1'1111111 t'l'j1 m~
~

fil.(\v)

LL~ ~ fl1VI'U~LoH~~vl11"i'TrU'je:J~ fl1'j

tJ~'\J&i'j1'lJfl1'j"1 VJmBUfl1'j'lJ'j~LiJ'U
tv) fill u fil11
1-Hm 'j'lJ'j ~ Li1'U t:.Jft n1 'j'lJ d.J
fi'\J&i 'j1 '1l n1 'j'IJ a~.U1'j1'lJ fl1'j m'\J LL~ ~uq fil ~ 1 n 'j'VJ1~ n1 'j~ n~1
,

~fl:ij1~tJ'j~"iJ1 yj'\Jfl~1'lJ'j1'lJfl1';i LL~~~fl:ij1~4lfil'j1l
~

~

LtJ'U1tll'l111VI~mmu'fl LL~~15fl1'j~ fl. fil. fif.

LL~~G'I1'\Jfl~1'U

.

filru~ m'j11fl1'jfl1'j~ n~1~'U~'U~1'Un1VI'U ~ 'V"j ~a11~~1-Hm'j L~ e:J'U L~'U L~B'U'I.I a~oU1'j1'lJ fl1'jm LL~~ufil~1 n 'j
'V11~ fl1'j ~ fl~1 fl1'j L~ e:J'U~'U fi1:ij1~~ n:ij'1~tJ'j~ "iJ1 LL~~ fl1'j L~e:J'U fi1 t'le:JU LL'VJ't.Jyj'\Jfl~1'lJ'j1'lJ fl1'j LtJ'l.l1tJ 1'1111tl~Vi'U
~

~

.

'j~t.J~Llm~n1VI'U~ 1~t~iJfilru~m'j11fl1'jYl\J1'jru1L~a'UL~'UL~a'UoU'1'j1'lJm'jfil'jLL~~ufil~1m'V11~m'j~n~1
~

m) ~1 L{j'lJ fl1'j~~ L~~11 ~'!JU~'U'U
t.Jfl ~e:J~ L;a~'ll\1 Lfi t.J'j&ioU1'j1'lJfl1'jmLL~~Ufil~1m'V11~fl1'j~fl~1
,
'U
,

~n:ij1~tl'j~"ii'1 yj'\Jn~1'lJ'j1'lJfl1'j LL~~~n:ij1~-ilfil'j1l1 'U~~n~ L~m~~11~~1~'11i'qJn1~~h1'U fl1'jtl~U'&i'VI'u1~

L~t.JlJLL'Ul'V11~fl1'j~1L{j'lJfl1'j ~~.a
d

Gn.<il

..:::::..

fif fl~1 l

~

Q.l

Q..c:!il

..

Q.l

.odril

JJ'

.

Lm1~VIVI~fl Lfltu"Vl LL~ ~l5fl1'j~'j'jVf1 LL~ ~ fil~ L~ e:Jfl'IJ1'j1'lJfl1'jfil'jLL~~Ufil~1m
~

'V11~fl1'j~ fl~1~~11fill'j1~-rUfl1'jt.J fl ~e:J~ L:a~'ll Lfi t.J'j&i
~

~n~1LoH'Vl'j1U1~t.~~ln'l.l

.

m. m ~ 1 L{j'lJ fl1 'j~'j'jVf1 LL~ ~~~ L~ e:J floU1'j1'lJ fl1 'jfil 'j LL~~U film m'V11~ fl1'j~ fl~1~~11 fill'j 1~-ru fl1 'j
~

t.J fl ~e:J~ L;a~'ll Lfi t.J'j&it'l111VI~fl Lfltu'fl LL~~15fl1'j~ fl1VI'U~
~

L~ t.J LL~~~~filtu~ fl'j'j11 fl1'jYl\J1'jUJ1~~ L~e:Jfl~~11fill'j
~

1~-rut~n~a~ L;a~'llLnt.J'j&i 1-H'Ltl'U1tl~1t.Jm111u~~'Vli t~&iu'j'j11 1~t~l"i'1i:!~~~fill111~m111~1111'jt1 ~nt~.n1'V"j~1'U
'\J

,

,

\1

fl1'jtl ~,j'&; ~1'U LL~ ~ ~1'U fl1'jtl ~,j'&; t'l'U 1'1111 \1 'j'jt.J1U'j'j ru1'1l1~yj -rfl~11Ut.loU1'j1'lJ fl1'jfil ~ LL~ ~~film m'V11~ fl1 'j
tt:::l

,q

Q

II

.c:rt.Cit.

f'

fiffl~1 11fill111fil~'jL'j11~'j1~~'j'jfil

m.~ t]'j~fl1fift:.J~ fl1'j~'j'jVf1 LL~~~~ L~e:Jfl ~~~11 fill'j1~-rufl1'jt.J fl~e:J~ L;a~'ll Lfi tl'j&iLoH'VJ'j1U~l tl'U
~

~1 LoQ'lJfl1'jt.J n ~a~ L;a~'ll Lfi m&i
~

m.ct

~

Lt:.J t.1 LL 'V"j~t:.J~~1'U1-H'Ltl'U~tl'j~~n~LL~~ Ltl'U LLuua~1~~~

~~ L~~11 LL~~~-uu~'U'ULoHtJ1t:.J~~1'U1 tJtJ'j~fle:JUfl1'jYl\J1'jUJ1fill111~fill111'1le:JU L~m tl'U'I.Ii'ru
•

v

/b. 'UhJU1tl ....
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b. 'Lllf.JtJ 1 f.J ~11J n 1'H:f .:1 Li'l~11 fl ru 5'i"UJ~~f.lr5'i'i11 LLi'l ::m 'ii'n~11Uf.J

•

~11Jn\11'UL "'JI'l~'U~f11~~n~1lJtitl11~n~1'~'\1·:11

mnl'l
~

~~'Ufl\1 1~fl1111~1~rufl~1\1111n1'Uf11~~\IL6'1~11
u

1 ~oU1~1"llf11~ fl~\J LL~ ~'U'II flm n ~tl~~'V'l f1
flU~ l'l'Ufl ~1\1~\1 L6'1~11 flru5~~11\l
~ t15~~11 LL~~-rn~1l1Jt1L~ t16'1~1\l fl1111
ul ~tl d.J
,

.

1'1~~-v11Jn tJ~n~l'l~TUn1'Ufn~~\1 L6'1~11flfi!5~~11\l~tl5~~11 LL~~m~-rn~1l1Jtlvlfll'l'U Lfl\1 vlflt-1'111 ti\11'U LL~~~111
~

~

-ruu~m~ 1~v1~fl1111~1~rua~1\1111n
1'Um~~\1 L6'1~111~.U1~1"llm~mLL~~uflmm
1~n1"v1'U~'U1vu1tJ~1'Um~
u
•
~

~\I L6'1~11\l~tl5~~11 LL~ ~-rn~1i1!v L~a~\1 L6'1~11oU1~1"llf11~fl~ LL~~'ifl~1m'Vl1\lf11~~n~11 ~tl~~'V'l~ ~tl~~l'l'U LU'U

.

oU1~1"llf11~~~ i1m111~fl~l'l~6'1\l~l'l i1~1'1~1i1n~~ i1m111-r'U~~"llfl'UvlflWU1~LL~~vlfl~~ L~ti'JoUB\11 'U~1'U
...
~

oU1~1"llf11~fl~LL~~uflmmvmm~~n~1 m~vi'11'U~\I~(ln~a\l"llfltJ5~~11 i1~1'lfl16'11 ~1'16'1151~ru~ l.i'ltl~~LtJ"lltJ
'\J

..

'U

,

~1'U~111111 n n11 ~'J'U ~'J"v1~fl'V'l1 n-N f) \I ~\I e.J~ ~11 ~'VIB"'J f) \I \11'U ~\I~'U1 'U n 1 ~tl~ U~\11'U f) ~1\1 L~11 n 1fl\1
fl11116'11111~(1L~ tJ roi'1i1'15\l flfili11'V'l ~1 ~ \ll'l'U Ltl'ULL tJ'U fl~1\l~ ~ LL~~-rn~1i11'V'lfln~ru"'J fl\loU1~1"ll fn~fl~ LL~~

.

~

'ifl~1n~'Vl1\lf11~~n~1 ~~~BLL~~tl~~l'l'UI'l111\l~~ti1'\J~~ru1"ll1:fi'V'l
L~tJi1LL1J1'VI1-:!n1'i~1LU1Jn1'i ~.:~il"
<9l.

~\I L6'1~111 ~oU1~1"llf11~fl~LL~~'ifl~1n1'VI1\If11~~n~1 ~~~fl LL~~tJ~'U"il'l'UI'l111111m~1'UI?i'1LL t-1'11\1
~

tJ

.:tt.

LL~~1111'1~~1'U1'VI
t1~1'U~"'J
fl\I"'J1~1"lln1''.ifl~
LL~~'U, fl~1 m'VI1\I f11~f'ln~1
cQ
cQ
'U

.ciiQ.

QJ

11'J'Utl

Q

flfi!5~~11
~~tl5~~11 LL~~
..

\l~~ti1'\J~~rul"!l1:fi'V'l LL~~tJ~~'V'l~~tJ~~I'l'U LtJ'U LL'U'Ufl ~1\1~ ~ ~1~ 'l:fi'V'll'l111"v1flntJ-r"llqj1"1J fl\ILf'l~~~fl\l'V'l fl L~ tl\1
i1 ~I'll ruIll..,
ru 1 ru fl1111 Ltl'U fl ~'U i1 ~ 1'1 ~ 1

i1 n fl 1111 -ru ~ ~"ll au1 'Ul"ll1 :fi'V'l fl ~ LL~ ~ i1 \1 ~ ~ t1 1'\J~ ~ ru"'J a\11 "ll1 :fi'V'l
'U

.

tv. tl~n~\l\l~tJ5~~111~.U1~1"llf11~fl~LL~~uflmm'VI1\Im~~n~1 ~\IL6'1~11m~~~n\ln~~11 L~a~\1 L6'1~11
~

~

\l~tl5~~11 .U1~1"ll m ~fl ~ LL~ ~u fl ~ 1 n ~'Vl1\l m~~ n~1 LL~ ~ t1 n ~ B\1 L~ ~"ll Lii t1 ~~off 1~1"ll n 1 ~~~ atl flU~ l'l'U 1'1111
"'
"' "'
\l~tJ5~~11LL~~\l~~tJ1'\J~~ru'J"ll1"ll'V'l
'U

m.

,

~

'\1

II
CL1 ~
4 '
Q.l
C" I
4'
6'1~1\lfl11111'l~~"v1'U n(l\1 fl'J1116'1fl6'11'ltl~fll'l'U Lfl\1 fn~'V'l\ll'l'ULfl\1

Q.l

wu1~ i1rn111tl~~-v1Ei'~ LL~~ Lnuaa11 -rn~1~~L uvu111mL~~ Lfl1~Yln!J"v1111tJ
.ell

CUCV.clll

Cil

Q.l

I

Q

LL~~~'Ue.J~"llfl'UI'lfl

LtJ'ULL uua~1\l~m 'Um~~1~\I~'U

Q.IQ,C"

Q,

11fl1111\l\l~nnn~ l'lfl"ll1~

'

CV

"lJ ti'U"v111'UL 'V'l tl~

f'l16'1'U1

'V'l~~11-v11n~~~v

~- tl~u~~'Uvia~111-ruu~m~ ~'JtJfl1111L6'111an1fl hJ~atl~u~ Ltm~a

i1J1h

~i11'V'laa'U1t~'U

tl~~'V'lf1~~'U
1 ~L U'U~ L~a~ mLntJflfl~~11 tl ~~ Li''Um~-ru'VI-r'V'l~~'U -v1~atl~~LtJ"lltJ~'U1~ m~1 ~.Ua11~~116'11~
"I
'
~
a~1\lfl~'U~'J'U Vi''UL -v1~m~ru 1l.iiJ~ Lua'UoffmVi\1\1~\1

•
<r. ~\I L6'1~111 ~oU1~1"llm~mLL~~'Ufl~1m'VI1\If11~~n~1 i1m111~fl1111LoU1h Lfl~\lm~L"'J~~'U~
~

.

~

m~~n~16'1\l~l'l LL~~tl~~'V'lf1~~'Um11flrufln~ru~
ct tl~~m~ ~a i1Vi'n~~m~tJ1'Uf11~~~
ul
,
1

I

I

oCII

ill:lt.c::llt.

fl tJ fl ti1\I'V'l fl L'V'l tl\1 bL~ ~11\11'1 6'1 151 ~ ru~
~

i1111v

~a~l'l~6'1\l~l'l
't
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2. ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี ้

123

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(MOU) ระหว่าง ผอ.สพม.พงภกรน กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
ในสังกัด

4/8/2564

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

124

พิมพ์

บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุมอํานวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment

System : ITAS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กําหนดลงนามขอตกลงความรวมมือในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา สพม.พงภกรน ในพุธวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมภูงา จังหวัด
พังงา นั้น

ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมนางหงส โรงแรมเลอ เอราวัณ อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อบูรณาการการประชุม
สัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ฯ และการดําเนินการปองกันการทุจริต

เห็นควร ๑. จัดกิจกรรมลงนามขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และดําเนินการจัดกิจกรรม
แสดงสัญลักษณตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ หองประชุมนางหงส โรงแรมเลอ เอราวัณ อําเภอเมือง จังหวัดพังงา กอนการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาฯ

๒. แจงผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย บุคลากร สพม.พงภกรน ที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมตามขอ ๑

แตงกายเสื้อ ITA พรอมเสื้อสูทสีดํา ในวันประชุมดังกลาวขางตน

๓. แจงผูบริหารสถานศึกษาและรองผูบริหารสานศึกษา เขารวมกิจกรรมตามขอ ๑ แตงกายเสื้อ ITA หรือเสื้อสีขาว

พรอมเสื้อสูทสีดํา ในวันประชุมดังกลาวขางตน ทั้งนี้ไดจัดพิมพหนังสือมาดวยแลว
เอกสารแนบ : บันทึกการดําเนินงานการประเมินคุณธร� , หนังสือแจง รร ,

(นางสาวนรีรัตน วิวัทพงษ)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔

(นางวิมพวิภา รักสม)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔

ลงนามแลว,ชอบ,แจง

(นายสมชาย รองเหลือ)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=2923
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ที่ ศธ 04320/11201101909

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ 82000
17 มีนำคม 2564

เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ที่ 04320/1101 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2564
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง ได้จัดส่งประกำศ
เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน เพื่อเป็นมำตรฐำน
แนวปฏิบัติและค่ำนิยม สำหรับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยึดถือและปฏิบัติ
ควบคู่กับระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะนำหน่วยงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส บริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน นั้น
ในกำรนี้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่กำรศึก ษำมั ธ ยมศึก ษำพั งงำ ภู เก็ต ระนอง ได้จัด กิจ กรรมลงนำม
ข้ อ ตกลงควำมร่ ว มมื อ ในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรมแสดงสั ญ ลั ก ษณ์
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในวันพุธที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมนำงหงส์ โรงแรมเลอ เอรำวัณ อำเภอเมือง จังหวัดพังงำ ก่อนกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำฯ
โดยขอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกท่ำน แต่งกำยด้วยเสื้อ ITA หรือ เสื้อขำว พร้อมเสื้อสูทสีดำ
ในวันดังกล่ำวข้ำงต้น
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยสมชำย รองเหลือ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพังงำ ภูเก็ต ระนอง
กลุ่มอำนวยกำร
โทร. 0 7648 1529 ต่อ 102
โทรสำร 0 7648 1530
Website: www.sesao14.go.th
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2. ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริต) โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”

กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม และห้องประชุมเขาทอย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
----------------------------วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 - 08.45 น.
08.45 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.

166

- รายงานตัว รับเอกสาร
- พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาสุจริต
-ประกาศเจตจานงในการบริหารงาน สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
- บรรยายเรื่อง การนาองค์กรให้ “คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ”
- การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สวนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดย นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
บรรยายเรื่อง “จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ”
โดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
แบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
- ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
- ปิดการประชุม

หมายเหตุ
เวลา 10.00 - 10.30 น. และเวลา 15.00 - 15.30 น.
รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การแต่งกายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สวมเสื้อ ITA
*การแต่งกายวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สวมเสื้อสีเหลือง หากบุคลากรท่านใดมีชุดจิตอาสาพระราชทาน
ให้แต่งกายชุดจิตอาสา พร้อมหมวก และผ้าพันคอ
*บุคลากรแยกเข้าประชุมผ่านระบบ Video Conference (Google Meet) ตามมาตรการ Social Distancing
ผู้บริหารการศึกษา ,กลุ่ม อก. ,กลุ่ม พค. ,กลุ่ม นผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขางุ้ม
กลุ่ม บค., กลุ่ม สจ., กลุ่ม บส., และกลุ่ม กม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาทอย
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3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ได้แก่

173

- กิจกรรมสร้างจิตสานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทาความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”

174

- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสและการเสริมสร้าง
ธรรมภิบาลในองค์กร

175

- กาหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที่มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ และกล่าวคาปฏิญาณเขตสุจริตทุกครั้งก่อนดาเนินการประชุมฯ โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

พิมพ์
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บันทึกขอความ
สวนราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุมอํานวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพท.(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพฐ. กําหนดใหมีการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพท. ประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกรอบการดําเนินงานตามคูมือฯ ในการดําเนินการเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริต

ของผูบริหาร การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และสพม.พงภกรน ไดมีการเปลี่ยนชื่อสํานักงานใหม จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน สพม.พงภกรน ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
๒. ประกาศนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพม.พงภกรน
๓. ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

๔. แจงประกาศเจตจํานงในการบริหารงานและนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพม.พงภ

กรน ,ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตใหบุคลากร สพม.พงภกรน/สถานในสังกัดทราบ และประชาสัมพันธไปยัง สพท.ทั่วประเทศ

๕. ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน ลงนามรับทราบและพรอมดําเนินการตามเจตจํานงในการบริหารงาน

และนโยบายการสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพม.พงภกรน เพื่อใหผูบริหารการศึกษา และบุคลากรใน
สพม.พงภกรน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความเปนธรรม ซื่อสัตยสุจริต มี
ประสิทธิภาพ และรวมกันสรางวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร

๖. ประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน สพม.พงภกรน และลงนามขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา สพม.พงภกรน ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา

๗. แจงบุคลากร สพม.พงภกรน ใหดําเนินการจัดกิจกรรมแสดงสัญญลักษณตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร สพม.พงภกรน โดยการดําเนินการดังนี้ ๑) รองเพลงชาติ ๒)
สวดมนต ไหวพระ ๓) กลาวคําปฏิญญา กอนจะดําเนินการประชุม อบรม สัมมนาทุกครั้ง

๘. ขออนุญาตประชาสัมพันธประกาศเจตจํานงในการบริหารงาน ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และนโยบายการสราง

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ สพม.พงภกรน หนาเว็ปไซต/แจงนายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ ดําเนินการ
๘. ขออนุญาตใชบันทึกนี้แจงเวียนผูบริหารการศึกษา และบุคลากร สพม.พงภกรน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารแนบ : ประกาศเจตจํานง 3 ภาษา , ประกาศนโยบาย , ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต , หนังสือแจงโรงเรียน,สพท , บุคลากร
รับทราบ ,

(นางสาวนรีรัตน วิวัทพงษ)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ

(นางวิมพวิภา รักสม)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ลงนามแลว,ชอบ,แจง

(นายสมชาย รองเหลือ)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔
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4. ส่งเสริมการดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริต
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- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้า สพท.พงภกรน
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4. ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต)
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- ประชุมติดตามการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online)
-
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