การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คานา
การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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 2565

สารบัญ
หน้า

การดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
กาหนดมาตรการ/นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- กาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
- กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- กาหนดโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมการประชุมจัดทาแผน ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน
- กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริต)
- กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง
มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ “กิจกรรมจิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
ยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ
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197
199
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207
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1

การดาเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดีขึ้น
ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

1

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

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 การใช้ มิ ถุ น า ย น – 1. นางสาวเรวดี จุลรอด
ทรัพย์สินทางราชการ กรกฎาคม 2565
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 ก า ร
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
เปิดเผยข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม
นิติกรปฏิบัติการ
5. นางสาวณัฎฐา บุตรเผียน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
6. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ความสอดคล้อง

2

ลาดับ
2

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการประชุมจัดทาแผน
ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งปม

1. ร้อยละของโครงการ
ของสานักงานฯ และ
โรงเรียนมีความสอดคล้อง
กับนโยบายตัวชี้วัดแสะตาม
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.
มีแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
2. สพม. พงภกรน มีข้อมูล
สารสนเทศในการรายงาน
ตามมาตรฐานได้อย่างถูก
ต้อง

1. สพม.พงภกรน มี
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
เครื่ องมื อในการบริ ห าร
จัดการงบประมาณและการ
จั ด การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่และนโยบายของ
หน่ ว ย เห นื อ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างการรับรู้การใช้
จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี
ให้ กั บบุ คลากรภายใน
หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

-

ระยะเวลา
ความสอดคล้อง
ดาเนินการ
ตุลาคม 2564- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
ธันวาคม 2565 งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน

3

ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

3

ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในสานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
1) การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ น
องค์กรและสาธารณชน ได้แก่
- กิ จ กรรมแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ต้ า นโกง
Strong
- กิ จ กรรมสร้ า งสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ก าร
ต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสและการเสริ มสร้ างธรรม
ภิบาลในองค์กร
- จัดทาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความใน
การต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ร้ อ ยละ 85 ของจ านวน
บุ ค ลากรมี ค วามตระหนั ก รู้
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต มี
ค่านิยมต้านทุจริต

เป้าหมาย

งปม

บุคลากรมีความตระหนัก 20,000
รู้ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต
มีค่านิยมต้านทุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความสอดคล้อง

ผู้รับผิดชอบ

พ ฤ ษ ภ า ค ม - ตัวชี้วัดที่ 10
1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
กันยายน 2565 การป้องกันการทุจริต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
พิเศษ

4

ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งปม

2) กิจ กรรมปลู ก ฝั งและสร้ างจิ ตส านึ ก
และค่า นิ ย มการต่อต้า นการทุ จ ริ ตและ
ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ตามโครงการ
คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริ ต) โดย
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.
พงภกรนไม่ทนต่อการทุจริต” ในหัวข้อ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางราชการ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ 85 ของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม
มีความตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ และผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ 48,650
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามแนวทางเรื่องการใช้
ทรั พ ย์ สิ น ทางราชการ
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ที่ ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโ ยช น์
ส่ ว นรวม ประพฤติ ต น
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี
มี คุ ณ ธ รรม จริ ย ธ รร ม
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ

3) กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
“กิจกรรมจิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

ร้อยละ 85 ของจานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 17,100
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

ระยะเวลา
ความสอดคล้อง
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มิ ถุ น า ย น – ตัวชี้วัดที่4 การใช้ 1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
สิงหาคม 2565 ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ราชการ
2. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญ
การพิเศษ
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ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

4

กิ จ ก ร ร ม ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ท า ง า น ใ ห้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ตาม
โ ค ร ง ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
และธ รรมาภิ บ าลในสถาน ศึ ก ษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต)
- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA
Online)
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เพื่ อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ส าธารณ ชน
รับทราบ

บุ คลากร สพม.พงภกรน มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจแต่ ล ะ
ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา (ITA)

เป้าหมาย

งปม

ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ก า ร 14,250
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า ( ITA)ไ ด้
คะแนนทุ ก ตั ว ชี้ วั ด ใน
ระดับ 90 ขึ้นไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความสอดคล้อง

พ ฤ ษ ภ า ค ม - ตัวชี้วัดที่ 9
มิถุนายน 2565 การเปิดเผยข้อมูล
9.1,9.3,9.4,9.5
ตัวชี้วัด8 ปรับปรุง
ระบบการทางาน

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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1. กาหนดมาตรการ/นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนี้

7

การดาเนินการตามมาตรการการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

21/6/65 15:56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
8

พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพฐ.กำหนดเกณฑ์การประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑o การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑o.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๔๒
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๑.จัดทำประกาศมาตรการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
๒.ออกคำสัั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
๓. จัดทำแบบบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
๔. จัดทำแบบติดตาม แบบสรุปการดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
๕. หากเห็นชอบตามเสนอโปรดพิจารณาลงนามประกาศฯ และคำสั่งฯ
๖. ขออนุมัติใช้บันทึกนี้แจ้งเวียน รองผอ.สพม.พงภกรน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ทุกคน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : คำสั่ง , มาตรการ , แบบดำเนินการ ,

(นางสาวเรวดี จุลรอด)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
- คำสั่งฯ แก้ไขข้อความ ๓.๕ ประชา/กลุ่ม สจ. นักวิชาการ ก่อน

เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

แจ้งเวียนฯ - เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ชอบ,อนุญาต,อนุมัติ

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1639
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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
- กระดานถามตอบ
- สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาหรับครู
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- จดหมายข่าว สพม.พงภกรน
- จดหมายข่าวโรงเรียน
- แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการ สพม.พงภกรน
- การประชุมผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา
- ระบบจองห้องประชุม
- ช่องทางร้องเรียน
- การเงิน / จัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)
- ระบบรายงานผลการรับนักเรียน
- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System
- กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
- ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉก.คศ.)
- ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
- การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
- ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- สอวน.
- อินโฟร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
- ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา
- ภาพข่าว /กิจกรรม
- ผลงาน / รางวัลเด่น
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.พงภกรน
- อินโฟร์ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการฉีดวัคซีน
- สื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติด
- ระบบสารสนเทศ
- Social media
1.2 แนะนาเขตพื้นที่
- ประวัติความเป็นมา
- โครงสร้าง/อานาจหน้าที่
- วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
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- กลยุทธ/เป้าประสงค์
- ยุทธศาสตร์
- 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 ICT
- ระบบ E-money
- ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
- Big Data สพม.พงภกรน
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

12

6) นาบันทึกที่ได้รับอนุญาตและเห็นชอบแล้ว พร้อมข้อมูลที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
7) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดทาระบบรับเรื่อง เอกสาร ที่จะทาการเผยแพร่
8) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
9) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ รายงานผลการดาเนินการเผยแพร่ต่อผู้บังคับบัญชา
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

ประเมินผล

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
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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 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 129 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้รับทราบถึงภารกิจนโยบายกระบวนการ
ดำเนินงานต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา มี
ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน แสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นายจักรกฤษณ์ ศิริวฒ
ั น์ รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.4 นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.5 ผู้อานวยการกลุ่ม /หน่วยทุกคน
กรรมการ
1.6 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
1.7 นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนา ควบคุมดูแล อานวยความสะดวก เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารแต่ละกลุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2.1 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุม่ อำนวยการ
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาววราภรณ์ เต็มราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
2.3 นางสาวโสภณา แป้นปลืม้ นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ
กรรมการ
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2.4 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
2.5 นางสาววิกานดา โบบทอง นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
2.6 นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ พนักงานราชการ
กรรมการ
2.7 นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
2.8 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
2.9 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันก่อนนำไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตลอดจน
รายงานผลการ ดาเนินงานสรุปตามแบบสรุปในแต่ละเดือน
3 คณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3.1นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
3.2 นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
3.3 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุม่ อำนวยการ
กรรมการ
3.4 นางสาวจันทรา พงศ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
3.5 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
3.6 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง พิจารณาความเหมาะสม ก่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน เว็บไซต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน ของแต่ละ
กลุ่ม/ หน่วย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบด้วย
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรรมการ
กลุ่มอำนวยการ
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการ
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวจันทรา พงศ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
นางจันทณา ช่วยชนะ

รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช ำนาญการพิเศษ
กรรมการ

กลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ
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มีหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนำ ตลอดจนการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ประเมินผลการใช้ข้อมูล และพิจารณา ความปลอดภัยของ
ข้อมูลตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ให้คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย เกิดผลดีต่อราชการ
และสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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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.........................................................

20

แบบสรุปการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กลุ่ม/หน่วย...............................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ลาดับ

วัน เดือน ปี

เรื่อง

จานวน

รวม

ลงชื่อ………………………………………………………………..ผูส้ รุป
(………………………………………………………………)
ตำแหน่ง………………………………………………………………..

หมายเหตุ
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

การดาเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
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 28 มิถุนายน 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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เอกสารประกอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ตัวชีวัดย่อยที 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ O33 การเปดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการ
ไทยในเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ซึง่ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการ สามารถอานวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้จัดทาเอกสารรายงานฉบับนี้
เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งรายงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นการ
ด าเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน
ตามภารกิจของหน่วยงานในการร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน ตามภารกิ จ ของหน่ว ยงาน หวัง เป็นอย่ างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับ นี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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สำรบัญ
ส่วนที่ 1 มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ส่วนที่ 2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานการรับนักเรียน
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
ส่วนที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมความสามารถนักเรียน
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ส่วนที่ ๑
มาตรการการเป็นโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
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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 28 มิถุนายน 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ส่วนที่ ๒
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษา
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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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ประกาศสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
--------------------------------------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กําหนดการติดตามการดําเนินงานของ

โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการ
ดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัย
และการสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ในการนี้
เพื่อให้การดําเนินการติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ อํานวยการ กํากับ ติดตาม ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนําและแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อราชการ ประกอบด้วย
1.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.3 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.4 นายจักรกฤษณ์ ศิริวฒ
ั น์
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.5 นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ
กรรมการ
1.6 นางจันทณา ช่วยชนะ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ
1.7 นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตพิงกัน มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิงกัน ประกอบด้วย
2.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
2.2 นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมฯ รองประธานคณะกรรมการ
2.3 นางสุคนธ์ เทพณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
2.4 นายกําจร อุทัยวจนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
2.5 นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

/3. คณะกรรมการติดตาม…
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3. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตสิมิลัน มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตสิมิลัน ประกอบด้วย
3.1 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
3.2 นางณัฐญาพร เสวตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
รองประธานคณะกรรมการ
3.3 นายนิยม หัศนี
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน กตปน. กรรมการ
3.4 นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
3.5 นางนันทกานต์ บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี ประกอบด้วย
4.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
4.2 นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
รองประธานคณะกรรมการ
4.3 นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กตปน. กรรมการ
4.4 นายเฉลิม จันทร์พงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
4.5 นางเพลินตา รักษ์กําเนิด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
4.6 นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ มีหน้าที่ติดตามฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ ประกอบด้วย
5.1 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานคณะกรรมการ
5.2 นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
รองประธานคณะกรรมการ
5.3 นายจรูญ อมฤตโกมล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการ
5.4 นางสาวจุติมา ฉลองกุล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
5.5 นางสาววราภรณ์ เต็มราม
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มกําลังความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตพิงกัน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
๒. นางสาวประไพ พิกุลผล
๓. นายกําจร อุทัยวจนพันธ์
๔ นางสุคนธ์ เทพณรงค์
๕.นายไกรสร สุทธิประภา
วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียน
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ทุ่งโพธิ์วิทยา
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ดีบุกพังงาวิทยายน
สตรีพังงา
ทับปุดวิทยา
เกาะยาววิทยา

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๐.๐๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
๑. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
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กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตสิมิลัน
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ํา
๒. นายธีระชล ยอดชู
๓. นายนิยม หัศนี
๔. นางณัฐญาพร เสวตานนท์
๕. นางนันทกานต์ บุรพชนก

วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายชื่อคณะกรรมการ
รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการผูแ้ ทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน กตปน.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์

โรงเรียน
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ตะกั่วป่าคีรีเขต
กะปงพิทยาคม
ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ท้ายเหมืองวิทยา

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๓๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
1. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
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กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตเทพกระษัตรี
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
๒. นางเพลินตา รักษ์กําเนิด
๓. นายปัญญา หัตถิ
๔. นายเฉลิม จันทร์พงศ์
๕. นายยุทธนา อินทรคุ้ม
๖. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

รายชื่อคณะกรรมการ
ผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กตปน.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
โรงเรียน

ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
กะทู้วิทยา
วีรสตรีอนุสรณ์
เชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”
เมืองถลาง

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
1. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
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กําหนดการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
๒. นางจันทณา ช่วยชนะ
๓. นางสาวจุติมา ฉลองกุล
๔. นายจรูญ อมฤตโกมล
๕. นางสาววราภรณ์ เต็มราม

รองผู้อํานวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.
ศึกษานิเทศก์

วันที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๕

โรงเรียน
สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์
กะเปอร์วิทยา
พิชัยรัตนาคาร
สตรีระนอง
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปากจั่นวิทยา
กระบุรีวิทยา
ละอุ่นวิทยาคาร

เวลา
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๕.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

หมายเหตุ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.
1. คณะกรรมการการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. โรงเรียนนําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
3. สรุป/แลกเปลีย่ นเรียนรู้
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ส่วนที่ ๓
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
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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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
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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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน
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 จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน 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
ขั้นพื้นฐานโดยศูนยการเรียน
/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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ส่วนที่ ๔
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานการรับนักเรียน
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เลขที่ 66
วันที่ 21 มกราคม 2565
เวลา 16.25 น.
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 66/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการดําเนินงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2565
------------------------------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ใหเปนไปตามประกาศ นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวตั ถุประสงคตามที่นโยบายกําหนด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการ
ดําเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา 2565 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรับนักเรียน ประกอบดวย
๑.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่รับผิดชอบ
รองประธานกรรมการ
1.3 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ทุกทาน
กรรมการ
๑.4 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
กรรมการ
๑.5 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะทํางานประสานและตรวจเยี่ยม ติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา
2565 มีหนาที่ ประสานและตรวจเยี่ยม ติดตามการ ดําเนินงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปการศึกษา
๒๕65 และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย
2.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
๒.2 นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล รอง ผอ.สพม.พงภกรน
รองประธานกรรมการ
2.5 นางนันทกานต บุรพชนก ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.6 นายไกรสร สุทธิประเภา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นางสาววราภรณ เต็มราม ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
2.8 นางสาวจุติมา ฉลองกุล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการ
2.9 นางเพลินตา รักษกําเนิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
2.10 นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
2.7 นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
กรรมการ

103

-22.8 นางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
2.9 นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหผทู ี่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ ๖๗ /25๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65
------------------------------------------ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ใหเปนไปตามประกาศ นั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคตามที่นโยบายกําหนด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธ ยมศึ กษาพั งงา ภูเ ก็ ต ระนอง จึ งแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยป ระสานงานการรับ นักเรีย น
ปการศึกษา ๒๕65 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 ในระหวางวันที่ 2 – 5 เมษายน 2565
2. ดําเนินการพิจารณาจัดการที่เรียนใหแกนักเรียนที่แจงความประสงคไว
3. รายงานผลการดําเนินการพิจารณาจัดหาที่เรียนฯ ใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพื่อ
ดําเนินการประกาศผลการจัดหาที่เรียน ในวันที่ 8 เมษายน 2565 รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน
2565 ณ โรงเรียนที่จัดให
/๒.๑ คณะกรรมการ….

105

-2๒.๑ คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดพังงา
สถานที่ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบดวย
๑) นายจักรกฤษณ ศิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
กรรมการ
3.) ผูอ ํานวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
กรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพังงา
กรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
กรรมการ
6) ผูอํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
กรรมการ
7) ผูอํานวยการโรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
กรรมการ
8) นางเพลินตา รักษกําเนิด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
9) นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน นักจิตวิทยา
ผูชวยเลขานุการ
๒.2 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดภูเก็ต
สถานที่ ณ ศูนยประสานงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ศูนยประสานงาน
สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อําเภอ
เมือง 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) นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวลิสา คงสีลัง เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ
ผูช วยเลขานุการ
11) นางสาวจิตติภัทท ถนัดชาง เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ
ผูชว ยเลขานุการ
1๒) นางสาวสุรีย กางยาง
เจาหนาที่ศูนยประสานงานฯ
ผูชวยเลขานุการ
๒.3 คณะกรรมการศูนยประสานงานการรับนักเรียน จังหวัดระนอง
สถานที่ ณ ศูนยประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ณ โรงเรียนพิชัย
รัตนาคาร ประกอบดวย
๑) นายนรินธรณ เซงล้ํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
กรรมการ
/ ๓) ผูอํานวยการ…..
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๓) ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
กรรมการ
4) ผูอํานวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา
กรรมการ
5) ผูอํานวยการโรงเรียนกะเปอรวิทยา
กรรมการ
6) ผูอํานวยการโรงเรียนละอุนวิทยาคาร
กรรมการ
7) ผูอํานวยการโรงเรียนปากจั่นวิทยา
กรรมการ
8) ผูอํานวยการโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
กรรมการ
9) นายธีระชล ยอดชู นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
11) นางสายฝน ไคลนาค เจาหนาที่ศูนยประสานงาน สพม.พงภกรน
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ โปรงใส เปนธรรม และใหบริการ
อยางมีอัธยาศัยไมตรี เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดเขาเรียนตามความเหมาะสม
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕65

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 38/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรั บนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายเสนอ
๒. นางสาววราภรณ
๓. นางสาวซูไฮนี
๔. นางสาวสมศรี
๕. นายพรอนันต
๖. นางสุธาทิพย
7. นางสาวภาวิณี
8. นางสาวทิพยวัลย
9. นางสาวสุดารัตน
10. นางสาวยุภาภรณ
11. นางสาวนุชฎา
12. นางปวริศา
13. นายเดชาพัชร

นิ่งราวี
ราชิม
สะอิ
หมาดสตูล
ลือสกุล
ชวยสองเมือง
ทองแดง
พนานาคุม
รนทะพาน
เพชรขาว
ลายไธสง
แสงขาว
สมหมาย

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่…
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-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัง ภูเก็ต ระนอง
ที่ 37/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนปการศึกษา ๒๕๖5
………………………………………………………………………………
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2565 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการการรั บนั กเรี ยนระดั บโรงเรีย น ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับ นักเรีย นระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่ อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ของโรงเรี ย นปากจั่ นวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรั บนั กเรี ย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัง ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2565 ประกอบดวย
๑. นางดวงพร
๒. นางสิริพร
๓. นางสุธิดา
๔. นางสาวจินตนา
๕. นายนิตยา
๖. นางวรนุช
๗. นางสาธิต
๘. นางสาวนนธิญา
๙. วาที่รอยตรีประภาพร
๑๐. นางธารรริน
๑๑. นางสุนันท

รอดคุม
พิทักษธรรมณี
หนูทอง
ขําอวม
พรหมจิตร
ศานติประพันธ
เกตุแกว
ชูมี
พรประภา
ไพโรจน
มงคลศิลป

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ...

110

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

111

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 36/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
...............................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรั บนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นละอุ นวิ ทยาคาร เปน ไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เดื อ น มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายประเสริฐ
รักรวม
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางธิราภรณ
คนหมั่น
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางขวัญตา
ใจดี
ครู
กรรมการ
๔. นางสาวทิพยวรรณ ทับแบน
ครู
กรรมการ
๕. นายนริศร
เพชรกลัด ครู
กรรมการ
๖. นางสาวนิรุสนีย
เจะบู
ครู
กรรมการ
๗. วาที่ รต.อดิศักดิ์ จันทรมณี
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวนุจญมา สํามะเนี๊ญะ ครู
กรรมการ
๙. นางสาวธัญญา
ธราพร
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาวขวัญดาว เหมียนซวน ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวแสงอรุณ สงเคราะห ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาววิภาวิณี คําแสนราช ครู
กรรมการ
๑๓. นางสาวรัตนาภรณ เธียรธีรศานต ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวพิมพา กาหลง
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ …
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-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 35/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกะเปอรวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บเขตพื้น ที่ การศึ กษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน ที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางสาวสุรียรัตน
๒. นางวาสนา
๓. นางแนงนอย
๔. นางสาวพัชรี
๕. นางสาวฑัณฑิกา
๖. นายจเรวัฒน
๗. นางกัลญารัตน
๘. นายพรศักดิ์
๙. นางสาวปริยากร

พัฒนเธียร
คงแกว
เกตุสิงห
พิณแกว
หนูแปน
รักษา
คงกัลป
คงแกว
เกตุแกว

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 34/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
.................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิ น การรับ นักเรีย น ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เดื อ น มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางสาวประภาพรรณ
เพ็ชรประสมกูล ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววาสนา
คงศรี
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายมานะ
สามเมือง
ครู
กรรมการ
๔.นางสาวอัจฉราวรรณ
พันธฉลาด
ครู
กรรมการ
๕.นายมณฑล
นฤนาถ
ครู
กรรมการ
๖.นายวรัทภพ
ชํานินา
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวกนกพร
เสบสบาย
ครู
กรรมการ
๘. วาที่รอยตรีหญิงอัจฉราพร คงการ
ครู
กรรมการ
๙. นางสาววิรุณการณ
มากกลาย
ครู
กรรมการ
๑๐. นายนนทวัฒน
ถิ่นสาคู
ครู
กรรมการ
๑๑ นางสาวพจนี
หมื่นละมาย
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาวรัตติกา
เจะเตะ
ครู
กรรมการ
๑๓. นายเตชทัต
ไพรินทร
ครู
กรรมการ
/๑๔...
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-๒๑๔. นายฟยซอล
๑๕.นางสาวนันทิชพร

วิเศษศาสน
เสมพืช

ครู
ครู

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 33/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเมืองถลาง เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เดื อ น มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึ ง แต งตั้ ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายพิเชษฐ
๒. นางณัฏฐธิดา
๓. นางสายชล
๔. นางสาวอัจฉรี
๕. นางสาวนิศารัตน
๖. นางสาวนฤนงค
๗. นายปรัชญา
๘. นางสาวปภรรษ
๙. นางสาวอุษารัตน
๑๐.นางบุศราคัม

ถนอมวรรณ
อุมาจิ
สงแสง
สิริเสมอภาค
ถนอมนา
คลายชะเอม
ละงู
ภิรมยญา
อามุตตาภรณ
เรืองดํา

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

117

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 32/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
.............................................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียนแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนั กเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนั กเรี ยน ระดั บเขตพื้ นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกะทูวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายสนิท
๒. นายศุภกิจ
๓. นายจักรพันธ
๔. นางสาวชวัลรัตน
๕. นายภานุ
๖. นางดวงพร
๗. นางสาวพนิดา
๘. นายวิรยุทธ
๙. นางสาวรัชดา
๑๐. นายสุวรรณชัย
๑๑. นายวีระชาติ
๑๒. นายธีรพล
๑๓. นางสาวรัตนาภรณ
๑๔. นายเอกชัย
๑๕. นางสาวกิติญา

รอดเซ็น
ชํานาญกิจ
อุดทะดาดวง
เมืองมูล
องศารา
กุลวรางกูร
ดําแกว
ศักดา
ดําคงแสง
เพ็งสง
ศรีนิล
เพ็ชรสวี
เชื่องยาง
หนูหลง
ฆังคะจิตร

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้...
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-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนัก เรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 31/256๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา 256๕
.................................................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕
โดย
กําหนดใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-กอง อนุสรณ” เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายวิชัย
๒. นางสาวอรพรรณ
๓. นายอรุษ
๔. นางสาวปยะนุช
๕. นางสาววรันลักษณ
๖. นายยุทธนา
๗. นางสาวศุชาตา
๘. นายสุรศักดิ์
๙. นางสาวสุดารัตน
๑๐. นางสาวอณุภา
๑๑. นายเชี่ยวชาญ
๑๒. นางอัฎนา
๑๓. นางสาวกฤติยา
๑๔. นางสาวกัลยา
๑๕. นางสาวสุจิตรา
๑๖. นายณรงคกร
๑๗. นางสาวอรุณาวตี

สุริพล
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
อาสนวิเชียร รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
เกื้อเพชร
ครู
กรรมการ
ชวยชนะ
ครู
กรรมการ
ภูพึ่ง
ครู
กรรมการ
ดีมาก
ครู
กรรมการ
ปลวาสน
ครู
กรรมการ
ฉิมเรือง
ครู
กรรมการ
สวางภิภพ
ครู
กรรมการ
จันทรปาน
ครู
กรรมการ
ไพรพฤกษ
ครู
กรรมการ
เดชพิชัย
ครู
กรรมการ
ปริยานุชพรหมา ครู
กรรมการ
จันทรเพ็ชร
ครู
กรรมการ
ทองทิพย
ครู
กรรมการ
ขาวเกื้อ
ครู
กรรมการ
ศรีสมุทร
ครู
กรรมการ
/๑๘...
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-๒–
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

นางสาวศิริขวัญ
นายเอกพงศ
นางสาวชนิตา
นายสิทธิชัย
นายกฤษกร
นางสาวธวรรณญรัษฐ
นางสาวปริสา
นางสาวหัทยา

เถาวพงศ
นาคะ
รัตนบุรี
แกวศรีทอง
ชุมดี
กิจศิลป
หนูอนิ ทร
อินตะ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียน เปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหา เรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ ๒๕๖5 .ศ.มกราคม พ 31

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข(
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 30/256๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
------------------------------------------ตามที่สักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การรั บ นั ก เรี ย น ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนทายเหมืองวิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา ในคราวประชุ ม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อ วั น ที่ 21 เดื อน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายรัชพล
ทองเกื้อ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันดี
สงากอง
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางวรรณณา
หมุนขํา
ครู
กรรมการ
๔. นายอนุทิน
หมึกแดง
ครู
กรรมการ
๕. นายนันทวิทย นิ่มจงจิตร
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวณฤดี
เคนดวงจันทร ครู
กรรมการ
๗. นายธรรมนูญ
บุรพชนก
ครู
กรรมการ
๘. นายสุชาติ
ทองเกื้อ
ครู
กรรมการ
๙. นางเรณู
กูเขียว
ครู
กรรมการ
๑๐. นายสงัด
จิตสวาง
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวญาณิกา ผลงาม
ครู
กรรมการ
๑๒. นางสาวลดาวัลย นันทบุตร
ครู
กรรมการ
๑๓. นายจิรายุ
แซตั้ง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔. นายอโนชา
ปาลคะเชนทร ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
ครูผูชวย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๕. นางสาวป.สลิล พรหมนิล
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้…

122

-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนเพื่อ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กําชับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 29/ ๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นทั บ ปุ ดวิทยา เปน ไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายดลยวัฒน
สันติพิทักษ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายเจษฎา
ศรีวิเศษ
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวพุฒิมา จั้นศิลา
รองผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นายอุบล
เจริญฤทธิ์
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวณิชา
ประกอบทรัพย ครู
กรรมการ
๖. นายสืบพงศ
ประสพมิตร ครู
กรรมการ
๗. นางนงนุช
ผลทวี
ครู
กรรมการ
๘. นายอนิรุทธิ์
ลิพอนพล
ครู
กรรมการ
๙. นางสาววรรณนี เขน็ดพืช
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาววันเพ็ญ สําคัญจิต
ครู
กรรมการ
๑๑. นางสาวสายฝน คําเครื่อง
ครู
กรรมการ
๑๒.นางศศิมา
ทิพยสวัสดิ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นางสาวเสาวณี ปรางสุรางค ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้…
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-2ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหได
ขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 28/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเกาะยาววิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จังหวัดพังงา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21
เดื อ น มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึ งแต งตั้ งคณะกรรมการรั บนั กเรี ยนระดั บโรงเรี ย น ป การศึ กษา ๒๕๖5
ประกอบดวย
๑. นายสนอง
๒. นางสาวสุธาสินี
๓. นางวิไล
๔. นายวิทยา
๕. นางกุลยา
๖.นางสาวรูกายะ

คลองสมุทร ผูอํานวยการโรงเรียน
เรืองดิษฐ
ครู
เครือบุตร
ครู
ดําสมุทร
ครู
กุลสัน
ครู
เจะมิง
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 27/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนทุงมะพราววิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางพรณภัทร
เอกนิพนธคงเส ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิมล
พรอมเพรียง
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นายวรเดช
ทองนอก
ครู
กรรมการ
๔. นายธนิต
อองสกุล
ครู
กรรมการ
๕. นางทิพวรรณ
พลพันธ
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวอุไรพร
แชทอง
ครู
กรรมการ
๗. นายกัมปนาท
ขําแกว
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวศิริรัตน แสงมณี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวสุพรรณี ภักดี
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง
ที่ 26/2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
………………………………………….
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖5 โดยกําหนด
ใหโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5 ประกอบดวย
๑. นายพาหน
๒. นายฤทธิชัย
๓. นางสาวสายฝน
๔. นายบุญยง
๕. นายจีรเดช
๖. นายวงศธร
๗. นายศักรินทร
๘. นายธวัชชัย
๙. นางสาวศิริพร
๑๐. นางสาวอริษา
๑๑. นายธนา
๑๒. นางสาวนูรียา
๑๓. นายวรยุทธ
๑๔. นางสาวยูลีตา

รวมใจ
ศรีโพธิอมรพงษ
จันทรศรีนวล
บุญรอด
ทองสุข
เพชรศรี
จิตตพันธ
มั่นใจ
รอดสวัสดิ์
เกิดศิริ
จันทรหีด
ลาโยค
วงศประเสริฐ
อุสมา

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูอัตราจาง
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
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-๒ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 25/๒๕๖5
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖5 โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖5 ประกอบดวย
1.1 นายพรศักดิ์
1.2 นางธัญดา
1.๓ นายกันตกวี
1.๔ นางสาวจันจิรา
๑.๕ นางสาวณัฐธิดา
๑.๖ นางสาวนทกช
๑.๗ นายวีรุฒน
๑.๘ นางสาวอักษรวดี
๑.๙ นางสาวนัซลี

ทวีรส
โภคบุตร
รสิตานนท
ธรรมทีโป
ชอแตง
ฟองหิรัญศิริ
แกวนาเส็ง
มณีพรหม
เส็นอาลามีน

ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
กรรมการ
ครู
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
1. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียน เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
3. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ
สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
4. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕65 ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข(
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 24/256๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา 256๕
------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖5 โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้งนั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ของโรงเรี ย นทุงโพธิ์ วิทยา เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ การรับ นักเรีย น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
1. นายจิรพงษ
วิฑูรยพิศาลศิลป รองผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
2. นายวิชาญ
เขื่อนมั่น
ครู
รองประธานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน
สกุลแกว
ครู
กรรมการ
4. นายนิรันดร
ทองวล
ครู
กรรมการ
5. นายสมชาย
วัฒนสถิตยพงศ ครู
กรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ รอดแปน
ครู
กรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน ใสเพี้ย
ครู
กรรมการ
๘. นางสาววรัตดา
รอดประชุม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวปวีณธิดา อินทรัตน
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔.. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 23/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
-----------------------------------------ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปก ารศึ ก ษา ๒๕๖๕ โดยกํา หนดให
โรงเรี ย นแต ง ตั้ ง คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนกะปงพิทยาคม เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวั น ที่ 21 เดื อน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นางสาวจันทนา
แกวมุกดา
ผูอํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปฏิมา
เจริญทรัพย ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปารณี
เพชรสีชวง
ครู
กรรมการ
๔. นายสรภัส
คงพันธ
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวจารุวรรณ แซหลี
ครู
กรรมการ
๖. นายจักรกริช
สันซัง
ครู
กรรมการ
๗. นางสาวณัฐกานต สุวรรณสุข
ครู
กรรมการ
๘. นางสาวธัญชนก
ครองยุติ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวทิพภาพร แสงปาน
ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้...
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-๒–
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันและแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

133

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 22/๒๕๖๕
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกําหนดใหโรงเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาใหความเห็นชอบและแตงตั้ง นั้น
ดังนั้ น เพื่ อให การดํ า เนิน การรับ นักเรีย น ปการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบดวย
๑. นายเฉลิม

จันทรพงศ

ผูอํานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวอุไรรัตน

มากนุย

รองผูอํานวยการโรงเรียน

รองประธานกรรมการ

๓. นายไกรวิชญ

ออนแกว

รองผูอํานวยการโรงเรียน

กรรมการ

๔. นายสัมพันธ

อินทรสม

ครู

กรรมการ

๕. นายประจํา

ทองไดหนู

ครู

กรรมการ

๖. นางอุษณีย

ภูตานนท

ครู

กรรมการ

๗. นางสาวศมลวรรณ

บุญมา

ครู

กรรมการ

๘. นางวิไลพร

ทองไดหนู

ครู

กรรมการ

๙. นางสาวสาลินี

เกลี้ยงเกลา

ครู

กรรมการ

๑๐. นางสาวอนิสา

ชุมบุญ

ครู

กรรมการ

๑๑. นางสาวจันทรวิสา

คงฉิม

ครูอัตราจาง

กรรมการ

๑๒. นาสาวพรรณธิกา

พืชชน

ครู

กรรมการและเลขานุการ

๑๓. นางสาวพัสตราภรณ ทองสุวรรณ ครูอัตราจาง

ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

/ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ ดังนี้...
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ดังนี้
๑. กลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดสวนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน
เพื่อคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
๒. ดูแลการรับนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. กําหนดมาตรการปองกัน กํากับ ติดตามใหการรับนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความสุจริต
โปรงใส ตรวจสอบได ยุติธรรม และเสมอภาค
๔. ปองกันการแกไขปญหาเรื่องการรับนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ ภายในโรงเรียนใหไดขอยุติ
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ส่วนที่ ๕
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
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ส่วนที่ ๖
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
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ส่วนที่ ๗
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการส่งเสริมความสามารถนักเรียน
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 12/2565
เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ O - NET ปีการศึกษา 2564
ของศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
................................................................
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จะดําเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2565
ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และหลักการ
แนวทางที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กําหนด จึงแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ O-NET
ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. รับ - ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคําตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ
2. กํากับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่กําหนด ร่วมกับหัวหน้า
สนามสอบ และกรรมการกลาง
3. เมื่อกรรมการกลางตรวจนับกระดาษคําตอบครบถ้วนและบรรจุใส่ซองพร้อมทั้งปิดผนึก
ซองกระดาษคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ปิดเทปกาวพิเศษแบบทําลาย
ตนเองที่ปากซองกระดาษคําตอบ พร้อมทั้งลงชื่อกํากับที่หน้าซองกระดาษคําตอบ
4. กํากับ ดูแล การจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ
5. กํากับการบรรจุซองกระดาษคําตอบลงกล่องทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา และปิดผนึก
กล่องกระดาษคําตอบกลับ ด้วยเทปกาวของ สทศ. พร้อมทั้งให้ตัวแทนศูนย์สอบลงชื่อที่ใบปะหน้ากล่องบรรจุ
ซองกระดาษคําตอบกลับ สทศ.
6. นํากล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบกลับที่ปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งศูนย์สอบหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน ห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษคําตอบไว้ที่สนามสอบ
7. รายงานการจัดสอบของสนามสอบให้ศูนย์สอบทราบตามเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ทั้งนี้ ให้ตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามรายชื่อในรายละเอียดแนบ
ท้ายคําสั่งนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในคู่มือ/
ปฏิทินปฏิบัติงาน/แนวทางการดําเนินการสอบที่กําหนด
สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565


(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 12/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่
สนามสอบ
ชื่อ-สกุล
มาจาก
1 เกาะยาววิทยา
1. นางสาววิภาวี
ชายเขาทอง
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
2 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
1. นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
ร.ร. ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
3 คลองเคียนรัฐราษฎร์ฯ
1. นางสาวจารุวรรณ ซังเรือง
ร.ร. ทุ่งโพธิ์วิทยา
1. นายเสริมพล
แก้วขาว
ร.ร. สตรีพังงา
4 ทุ่งโพธิ์วิทยา
2. นางสาวดวงรัตน์
กวดกิจการ
ร.ร. สตรีพังงา
5 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
1. นายสุพัฒน์
เจริญฤทธิ์
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
1. นางสาวจันทนา
แก้วมุกดา
ร.ร. ตะกั่วป่าคีรีเขต
6 ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
2. นางสาวปฏิมา
เจริญทรัพย์
ร.ร. ตะกั่วป่าคีรีเขต
1. นางอุรา
เสนาเพ็ง
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
7 ทับปุดวิทยา
2. นายยุทธนา
สุวรรณวิสุทธิ์ ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
1. นายธันวิน
ณ นคร
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
8 ท้ายเหมืองวิทยา
2. นายรัชชานนท์
พูลเอียด
ร.ร. ทุ่งโพธิ์วิทยา
9 ทุ่งมะพร้าววิทยา
1. นายวรพล
ตราเต็ง
ร.ร. ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
1. นางสาววราภรณ์
เต็มราม
ศึกษานิเทศก์ สพม.พงภกรน
10 ดีบุกพังงาวิทยายน
2. นางนันทกานต์
บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ สพม.พงภกรน
1. นางจริยาวดี
เวชจันทร์
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
11 สตรีพังงา
2. นางจิราภรณ์
เสรีรักษ์
ร.ร. ดีบุกพังงาวิทยายน
12 ตะกั่วป่าคีรีเขต
1. สุวรรณี
มารถโอสถ
ร.ร. กะปงพิทยาคม
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รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 12/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
รายชื่อตัวแทนศูนย์สอบประจําสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่
สนามสอบ
ชื่อ-สกุล
มาจาก
13 กะทู้วิทยา
1. นายบรรจง
หนูไชยา
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
2. นางกฤษณา
ตันรัตนพิทักษ์
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
14 เชิงทะเลวิทยาคม ฯ
1. นางพรรณราพร แก้วพรหม
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นางรุ่งนภา
แซ่ส้อ
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
15 เมืองถลาง
2. นางสุนันตา
ลุพรหมมา
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายเฉลิมวุฒิ
สุพัฒธี
ร.ร. สตรีภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
16
พระศรีนครินทร์ฯ
2. นางสาววราภรณ์ ผลเกิด
ร.ร. สตรีภูเก็ต
1. นางจุไรรัตน์
เครือสุวรรณ
ร.ร. สตรีภูเก็ต
17 ภูเก็ตวิทยาลัย
2. นางสาวณิชกานต์ ฉันทธํารงศิริ
ร.ร. สตรีภูเก็ต
ไชยสุวรรณ์
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายเอกชัย
18 สตรีภูเก็ต
2. นางจิราภรณ์
ศักดิ์แก้ว
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
19 วีรสตรีอนุสรณ์
1. นายไพฑูรย์
บุษยา
ร.ร. ภูเก็ตวิทยาลัย
1. นายอดิรักษ์
สุขวิวัฒน์
ร.ร. สตรีระนอง
20 กระบุรีวิทยา
2. นายสมพร
เตชวีรพงศ์
ร.ร. สตรีระนอง
21 กะเปอร์วิทยา
1. นายวชิรวิทย์
สังวรกาญจน์
ร.ร. พิชัยรัตนาคาร
1. นางสาวนงลักษณ์ สวัสดิรักษา
ร.ร. สตรีระนอง
22 พิชัยรัตนาคาร
2. นายไมตรี
ศรีแผ้ว
ร.ร. สตรีระนอง
23 ละอุ่นวิทยาคาร
1. นายสิทธิพร
จิตต์สุวรรณ์
ร.ร. สตรีระนอง
24 สุขสําราญราษฎร์รังสรรค์ 1. นายอภิวัฒน์
จินตะ
ร.ร. พิชัยรัตนาคาร
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 110/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒
________________________________________
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน PISA ๒๐๒๒ ในวัน อังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่ านระบบ
ออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่ อให้ การดำเนินงานจัดประชุ ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ประสานงานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและบังเกิดผลดี ประกอบด้วย
1.1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวภิ า ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.3 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.4 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
กรรมการ
1.๕ นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.๖ นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดำเนิน งาน มีห น้ าที่ วางแผนการดำเนิ น งาน จั ดอบรมให้ ค วามรู้ ให้ค ำปรึกษา แนะนำ

วิทยากร ประชาสัมพันธ์ พิธีกร จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ประกอบด้วย
2.1 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ
รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
2.2 นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
2.3 นายยุทธนา อินทรคุ้ม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.4 นายไกรสร สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.5 นางสาววราภรณ์ เต็มราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
2.6 นางนันทกานต์ บุรพชนก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
2.7 นางญานิลา อุเซ็ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
2.8 นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
2.9 นางสาวจันทนี บุญนำ
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ขอให้คณะ...
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ขอให้ ค ณะกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบอย่างเต็ ม ความสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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2.กิจกรรมการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สพม.พงภกรน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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+++++สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม
2564 ณ โรงแรมไอเฟล อินท์ จังหวัดระนอง +++++วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดาเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ร่ วมกันจั ดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหา การดาเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเพื่อพัฒนา ส่งเสริม การบริหาร
จัดการองค์กร โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้กลไกบุคลากรในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากร สพม.พงภกรน จานวน 42 คน
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ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

+++++วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลาดับความขาดแคลน ความจาเป็น ที่เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2566 ตามกรอบแนวทางที่ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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3.ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
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1) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน ได้แก่
- กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต้านโกง Strong

- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร (อยู่ในระหว่างการดาเนินการ)

- จัดทาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณต่าง ๆ ของหน่วยงาน
(อยู่ในระหว่างการดาเนินการ)
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2) กิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและ
ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริต)
โดยจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริต)
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.พงภกรนไม่ทนต่อการทุจริต” ในหัวข้อ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ และผลประโยชน์ทับซ้อน
ยังไม่ดาเนินการ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสาหรับการบูรณาการตาม eMENSCR /ตามนโยบาย จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ/ตาม
นโยบาย จุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ตามกลยุทธ์ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ชื่อโครงการ* เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ภายใต้แผนงาน
แผนงานพื้นฐานความมั่นคง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ลักษณะโครงการ*
โครงการที่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
3. วิธีดาเนินการ*
ดาเนินการเอง
จัดจ้าง
4. สถานะโครงการ/ดาเนินงาน*
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่ดาเนินการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ*
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
อธิบายความสอดคล้อง
..............................................................................................................................................................................

2. ความสอดคล้องกัลป์ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ โปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
จัดการภาครัฐ
ประพฤติมิชอบ
ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วน
เป้าหมายที่ ....
ร่วมต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายที่ ....
ประเด็นที่ ....
ประเด็นที่ ....
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เป้าหมายที่ ....
ประเด็นที่ ....
........................................................
เป้าหมายที่ ....
ประเด็นที่ ....
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
........................................................

แผนระดับที่ 2
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
แผนปฏิรูปประเทศด้าน
........................................................

1.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ ....
ประเด็นที่ ....

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
แผนปฏิรูปประเทศด้าน
........................................................

แผนปฏิรูปประเทศด้าน
........................................................

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม

เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....
เป้าหมายที่ ....

ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม
ประเด็นที่ ....
แนวทาง/กิจกรรม
แนวทาง/กิจกรรม

2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่..............
เป้าหมาย.................
แนวทาง.................
แนวทาง.................
3. ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่..............
ยุทธศาสตร์ที่..............
4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่..............
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
แผนที่สอดคล้อง.......................................
แผนที่สอดคล้อง.......................................

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรม
นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.............................................................................................
.............................................................................................
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินงาน
1. หลักการและเหตุผล*
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ

ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจ ริต โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ในระดับเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่ว นร่ว มใน
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานตามวิถีแบบพอเพียง สุจริตรั บผิดชอบ
ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึ งได้จั ดให้ มีโ ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต) ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ที่ผ่ านกระบวนการพัฒ นา
ระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และเพื่อปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง จริงจังและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์*
2.2.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน
มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสานึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม
เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตในองค์กร
2.2.2 เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อ ทุจริต
2.2.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คิ ด ดี ท าดี มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง
มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จานวน 56 คน อย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้
และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3.1.2 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามวิถีเขตสุจริต

3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
2.3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและ
ค่านิยมและไม่ยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีสื่อประชาสัมพันธ์แนว
สร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงง่าย น่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
2.3.3.3 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
4.4.1 ผลผลิต (Output)
4.4.1.1 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรผู้เข้าร่วมประชุม มีความตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตและมีจิตสานึกสาธารณะ
4.4.1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA) เพิ่มขึ้น จาก 89.21 คะแนน เป็น 95 คะแนนขึ้นไป
4.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
4.4.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.4.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนาแนวทางในการประชุม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจาวัน
5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
5.5.1 เชิงปริมาณ
บุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนากระบวนการดาเนินงานเขตพื้นที่สุจริต
5.5.2 เชิงคุณภาพ
สพม.พงภกรน สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริตที่เป็นเลิศ
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*
6.6.1 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.พงภกรน
6.6.2 ประชาชน

7. พื้นที่การดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โรงเรียนในสังกัดและสถานที่เอกชน
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ*
พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ*
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) การเสริ มสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ใน
องค์กรและสาธารณชน ได้แก่
- กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต้านโกง Strong
- กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้าน
ทุจริ ต การเสริ มสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
องค์กร
-ค่าเสื้อ 60 ตัว ๆละ 200 บาท
- จัดทาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความใน
การต่อต้านการทุจริ ต และติดไว้บริ เวณ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
รวม
2. กิจกรรมปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต
–จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต”
ในหัวข้อ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ และผลประโยชน์ทับซ้อน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ ๆ
ละ 50 บาท/คน จานวน 60 คน

ไตรมาสที่
1/2564

ไตรมาสที่
2/2564

ไตรมาสที่
3/2564

ไตรมาสที่
4/2564

รวม

12,000.8,000.-

12,000.8,000.-

20,000.-

20,000.-

6,000.-

6,000.-

ระยะเวลา
กิจกรรม
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ
ละ 250 บาท/คน จานวน 60 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ ละ 6
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
รวม
- กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
“กิจกรรมจิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท/คน จานวน 60 คน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ
ละ 120 บาท/คน จานวน 60 คน
- ค่าวัสดุ
รวม
3. กิจกรรมยกระดับการทางานให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.
ออนไลน์ (ITA Online) ตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต)
- การประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์
(ITA Online)

ไตรมาสที่
1/2564

ไตรมาสที่
2/2564

ไตรมาสที่
3/2564

ไตรมาสที่
4/2564

รวม

15,000.-

15,000.-

7,200.-

7,200.-

12,050.6,400.2,000.48,650.-

12,050.6,400.2,000.48,750.-

4,200.-

4,200.-

7,200.-

7,200.-

5,700.17,100.-

5,700.17,100.-

ระยะเวลา
กิจกรรม

ไตรมาสที่
1/2564

ไตรมาสที่
2/2564

จานวน 3 ครั้งๆ ละ 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 6
มื้อๆ ละ 35 บาท/คน จานวน 25 คน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 3 มื้อ ๆ
ละ 120 บาท/คน จานวน 25 คน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่
3/2564

20,000.-

ไตรมาสที่
4/2564

รวม

5,250.-

5,250.-

9,000.-

9,000.-

14,250
80,000.-

14,250
100,000.-

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด* 100,000.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

นอกประเทศ

อื่นๆ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

20,000

80,000

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ*
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ไตรมาส 1

ส่วนที่ 6 : ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่....ปี....
ผลการดาเนินงาน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ*
ไตรมาสที่....ปีงบประมาณ....
ผลการเบิกจ่าย
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะ*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงาน
ชื่อ – สกุล**
E-mail address**

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
wwp.tanya@hotmail.com

โทรศัพท์* 076-481529 ต่อ 102
โทรสาร* 076-481530

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้เสนอโครงการ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้พิจารณาโครงการ

(นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ผู้อนุมัติโครงการ
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3) กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ “กิจกรรมจิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ

28/6/65 16:55

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

เลื่อนการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต) และกำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร

สพม.พงภกรน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติให้
เลื่อนการจัดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ตามรายงานการประชุม ดังแนบ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนิน“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑. กำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.พงภกรน

ตามกำหนดการดังแนบ

๒. แจ้งบุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร

สพม.พงภกรน/ขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เอกสารแนบ : บันทึกเรื่องเดิม , รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 , กำหนดการ , แบ่งกลุ่มกิจกรรม ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เห็นควร ดำเนินการตามเสนอ

ทราบ/แจ้ง

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1812
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต) และกำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร
สพม.พงภกรน ตามกำหนดการดังแนบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑. ขออนุมัติจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท และอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒o บาท

จำนวน ๕๓ คน สำหรับค่าใช้จ่ายขอเบิกจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจกรรม สพท.สุจริต) (กิจกรรมที่ ๒)
๒. จัดซื้อวัสดุ ตามรายการดังแนบ
๓. แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔. ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความนี้แจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใช้งบประมาณจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (กิจกรรม สพท.สุจริต)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : รายการวัสดุ , กำหนดการ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการตามเสนอ

ทราบ,ชอบ,แจ้ง,อนุมัติ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1745
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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พิมพ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กลุ่มอำนวยการ

ที่.............................................................................. วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง

กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

เรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตามที่ สพม.พงภกรน ได้อนุมัติโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต) รายละเอียดตามโครงการดังแนบ
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. กำหนดกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.พงภกรน

ตามกำหนดการดังแนบ

๒. เรียนเชิญ ผอ.สพม.พงภกรน ประกาศเจตจำนง เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ตั้งแต่เวลา o๘.๓o- o๙.oo น.

และตามกำหนดการดังแนบ

๓. แจ้งบุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สพม.พงภ

กรน/ขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เอกสารแนบ : โครงการฯ , กำหนดการ ,

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินกิจกรรมตามโครงการตามเสนอ

เห็นควรลงนัดและดำเนินการตามเสนอ

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

แจ้งบุคลากรเข้าร่วมด้วย แจ้งรองนริณธรณ์
ทราบ,ชอบ,แจ้ง,ลงนัด

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2565/popup2.php?name=tkk1&file=readtkk1&id=1744
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กาหนดการ
กิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
ณ บริเวณหน้าอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
----------------------------เวลา 08.00 - 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

10.30-11.00 น.

11.00-16.30 น.
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- รายงานตัว รับเอกสาร
- พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาสุจริต
- ประกาศเจตจานงในการบริหารงาน สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- พิธีเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ”
โดย นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- บรรยายเรื่อง “จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ”
โดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- แบ่งกลุ่มและร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

หมายเหตุ
เวลา 10.00 - 10.30 น. และเวลา 15.00 - 15.30 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
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แบ่งกลุ่มกิจกรรม
“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
บริเวณหน้าอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
-------------------------1. กิจกรรมทาสีกระถางต้นไม้ทางขึ้นอาคาร สพม.พงภกรน และปลูกต้นไม้ในกระถางที่ไม่สมบูรณ์
และจัดวางกระถางให้เหมาะสมกับพื้นที่บนอาคาร
1. ปูกระดาษรองกระถางเพื่อไมํให๎สีเปื้อน
2. ยกกระถางมาไว๎ที่กระดาษรอง
3. ทาสี ครั้งที่ 1 ,ทาสี ครั้งที่ 2
4. เก็บรายละเอียด
5. ปลูก/ตัด/แตํง ต๎นไม๎ในกระถาง
6. ใสํดินในกระถางบารุงปุ๋ย
7. จัดวางกระถางให๎เหมาะสม สวยงาม
บุคลากรที่รับผิดชอบ (ผู้ควบคุม รองสุวิภา ตั้งก่อสกุล)
1. นางสาวสุปรียา ไขํมุกข์
4. นางสาววิมลมาศ แซํก๎าง
7. นางจันทณา ชํวยชนะ
10. นางสาวจันทนี บุญนา
13. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์

2. นางยุพา อ๎าหมาด
5. นางสาววิกานดา โบบทอง
8. นางนันทกานต์ บุรพชนก
11. นางญานีลา อุเซ็ง
14. นางสาวชนันธนา หัสดี

3. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
6. นางสาวณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
9. นางสาววราภรณ์ เต็มราม
12. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
15. นายสามารถ จิตต์ชานาญ

2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างอาคารและต้นไทรหน้าเรือนสิมิลัน
1. ตัดแตํงกิ่งไม๎ด๎านข๎างอาคารและต๎นไทรหน๎าเรือนสิมิลัน
2. ขนกิ่งไม๎ที่ตัดแล๎วไปทิ้งหลังบ๎านพัก
3. ทาความสะอาดบริเวณดังกลําว
4. เก็บรายละเอียด
บุคลากรที่รับผิดชอบ (ผู้ควบคุม รองนรินธรณ์ เซ่งล้า)
1. นายศักดิ์เกษม จันคา
4. นายเดชานนท์ ไพรสุวรรณ
7. นายมาหาหมัด อุเซ็ง
10. นายธีระชล ยอดชู
13. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์

2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
5. นายยุทธนา อินทรคุ๎ม
8. นายศราวุธ เตียวสร๎างตระกูล
11. นางศรธนวรรณ์ ขมักการ
14. นายไพฑูรย์ ศรีวิชา

3. นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
6. นายก๎องภพ รักเมือง
9. นายไกรสร สุทธิประภา
12. นางสาวเรวดี จุลรอด
15. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม
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-23. กิจกรรมทาสีโครงเหล็กอาคารเรือนสิมิลัน
1. ขัดสีโครงเหล็กอาคารเรือนสิมิลันด๎วยกระดาษทราย/แปรงลวด
2. ทาสี ครั้งที่ 1
3. ทาสี ครั้งที่ 2
4. เก็บรายละเอียด
5. ทาความสะอาดบริเวณดังกลําว
บุคลากรที่รับผิดชอบ (ผู้ควบคุม รองจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์)
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.

นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
นางสาวประไพ พิกุลผล
นางสาวอัฐภิญญา เพ็ชรรัตน์
นางสาวสุปาณี ตั้นเลํง
นางสาวจารุวรรณ ผลแก๎ว
นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นายอัสนัย กิ่งบุญตา

2. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
5. นางสาวกษมา ลิ่มชูเชื้อ
8. นางเสาวรส เอํงฉ๎วน
11. นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ
14. นางสาวศุภรดา รวบรวม
17. นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี

3. นางสายจิต ทิพย์มณี
6. นางสาวจุติมา ฉลองกุล
9. นางเพลินตา รักษ์กาเนิด
12. นางสาวนงลักษณ์ แก๎วสวําง
15. นายอรรถพล ชูเวทย์
18. นางสาวณัฏฐฐา บุตรเผียน

** หากงานกิจกรรมใดเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่กาหนด ขอให้ไปช่วยกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม
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4.กิจกรรมยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
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การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online)
ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
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การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ

หลังจากการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล
บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

