
 
 
 
 
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที ่194/๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

................................................................................................................ 
 

                   ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์          
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564                   
เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563  ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การด าเนินงาน  ส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงแต่งตั้งคณะท างานประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ดังนี้ 

      ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน        
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   ประธาน           
  ๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  รองประธาน  
  1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    คณะท างาน 
  1.4 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      เลขานุการ 
  1.5 นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผูช้่วยเลขานุการ  
  1.6 นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ผูช้่วยเลขานุการ  

      2.  คณะท างานวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12      
มีหน้าที่ วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
พัฒนากลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ให้เป็นสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและเป็นไปตามบริบทของเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  2.1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ประธาน 
  2.2 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธาน  
  2.3 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง คณะท างาน 
  2.4 ประธานกลุ่มสหวิทยาเขตทุกกลุ่ม      คณะท างาน
  2.5 ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพนัง       คณะท างาน 
  2.6 ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด       คณะท างาน 
          /2.7 ผู้อ านวยการ… 
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  2.7 ผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร      คณะท างาน 
  2.8 ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังวิทยาคม      คณะท างาน
  2.9 ผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ     คณะท างาน 
  2.10 ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา     คณะท างาน 
  2.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา     คณะท างาน 
  2.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา     คณะท างาน 
  2.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์     คณะท างาน 
  2.14 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    คณะท างาน 
  2.15 นายชาญณรงค์ รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์                      คณะท างาน 
  2.16 นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์  ศึกษานิเทศก์                      คณะท างาน 
  2.17 นางสาวรัตน์นรี วโรสุข  ศึกษานิเทศก ์    คณะท างาน 
  2.18 นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ ์  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
  2.19 นางกันยา  อักษรทอง  นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
  2.20 นางสาวพนิดา มณี   นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
  2.21 นายภิรมย์  สกุลวงค์  นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
                    2.22 นางกชทกร วุฒิมานพ       นักวิชาการพัสดุ                                 คณะท างาน                
                     2.23 นายชวกร ชลสิทธิ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   คณะท างาน 
  2.24 นางสาวจิราวัส นินทะผล  นักจัดการงานทั่วไป   คณะท างาน 
  2.25 นางสุนิสา เพียรดี   เจ้าพนักงานธุรการ                          คณะท างาน 
  2.26 นายธาวิน สินเย็น   ครูช่วยราชการ สพม.12   คณะท างาน 
  2.27 นางสาวซาปียา รัตนศรีสุข  ลูกจ้าง                คณะท างาน 
  2.28 ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      เลขานุการ
  2.29 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                ผูช้่วยเลขานุการ                      

      3. คณะท างานฝ่ายด าเนินงาน   มีหน้าที่จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ประสานสถานที่จัดประชุม  
ลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  บันทึกภาพ  สรุปผลการประชุม รายงานผลโครงการ และอ านวยความสะดวกในการประชุม
ปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
  3.1 นางมันทนา  รัตนะรัต           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ประธาน       
  3.2 นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รองประธาน
  3.3 นายธาวิน สินเย็น   ครูช่วยราชการ สพม.12   คณะท างาน 
  3.4 นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์      ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.5 นายวรวชั  เอกาพันธุ์   ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.6 นางสุนิสา เพียรดี   เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
  3.7 นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           เลขานุการ 
      3.8 นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผูช้่วยเลขานุการ 

 

          /4. คณะท างาน… 
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           4. คณะท างานฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ ประสานการเดินทาง จัดอาหาร ที่พัก ห้องประชุม จัดรถรับส่ง
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร ประกอบด้วย   
  4.1 นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ประธาน 
  4.2 นางสุฑามาศ อินทร์ปาน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รองประธาน 
  4.3 นายธีรพจน์ พิทักษ์หิรัญพงศ์  พนักงานขับรถ    คณะท างาน  
  4.4 นายพรเทพ เพชรไทยพงศ์  พนักงานขับรถ    คณะท างาน  
  4.5 นายสุทธิพงษ์ นกยูงทอง  พนักงานขับรถ    คณะท างาน 
  4.6 พนักงานขับรถโรงเรียนปากพนัง      คณะท างาน 
  4.7 พนักงานขับรถโรงเรียนขนอมพิทยา      คณะท างาน 
  4.8 พนักงานขับรถโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้     คณะท างาน 
  4.9 พนักงานขับรถโรงเรียนตะโหมด      คณะท างาน 
  4.10 นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           เลขานุการ 
  4.11 นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข  ลูกจ้าง         ผูช้่วยเลขานุการ 
      5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ ประสานงานคณะท างานฝ่ายประสานงาน และเบิกจ่ายเงิน                  
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ประกอบด้วย 
  5.1 นางเนตรชนก ศรีรัตน์      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธาน 
  5.2 นางกชทกร วุฒิมานพ       นักวิชาการเงินและบัญชี   รองประธาน 
  5.3 นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์      ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  5.4 นางสาววาริพินทุ์ จิตตารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           เลขานุการ 
  5.5 นางสาวสุไวบ๊ะ อุมา   ลูกจ้าง         ผูช้่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ           
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 
      

 

                     (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 



 
 
 
 
ที่  ศธ ๐๔๒๔๒/4454 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 
                                                                        ๑๒/๑๓  หมู่ ๒  ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
               อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

   5 ตุลาคม ๒๕63 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้และพนักงานขับรถของโรงเรียน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา/โรงเรียนปากพนังและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 194 / 2563   
    ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 
          2. ก าหนดการฯ  

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์         
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย   

   ในการนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  มีความประสงค์ขอใช้รถตู้            
ของโรงเรียน จ านวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 โดยเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายของพนักงาน     
ขับรถจากงบประมาณโครงการฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
                    
                                                              ขอแสดงความนับถือ  

      
             

           
                             (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐- ๗๕๓๔- ๕๐๕๐  
โทรสาร. ๐- ๗๕๓๔-๓๕๗๕ 
Website http://sea12.go.th  
 

http://sea๑๒.go.th/


 
 
 
ที่  ศธ ๐๔๒๔๒/4452 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 
                                                                        ๑๒/๑๓  หมู่ ๒  ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
               อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

    5 ตุลาคม ๒๕63 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

เรียน   คณะท างานตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที ่194/2563   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 194/2563   
    ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 
          2. ก าหนดการฯ  

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์         
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 000          
ในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแต่งตั้ง
ท่านเป็นคณะท างาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย   

   ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  อนุญาตให้ท่านไปราชการ           
ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2563 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ รับผิดชอบค่าอาหาร      
และค่าท่ีพัก ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด   

   อนึ่ง ในกรณีประธานกลุ่มสหวิทยาเขตเกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๑๒ มอบหมายให้ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ท าหน้าที่รองประธานกลุ่มสหวิทยาเขต/เลขานุการ      
เข้าประชุมแทน   

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ              

                                                              ขอแสดงความนับถือ  
      

        
         
                             (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐- ๗๕๓๔- ๕๐๕๐  
โทรสาร. ๐- ๗๕๓๔-๓๕๗๕ 
Website http://sea12.go.th  

http://sea๑๒.go.th/


ก าหนดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564    

ระหว่างวันที่ 9 - 11  ตุลาคม  ๒563 
ณ  โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี 

วัน/เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. 18.00-21.00 
 
 

9 ตุลาคม 
๒๕63 

 

 
 
 

ลงทะเบียนรายงานตัว 
ชี้แจงขั้นตอนการประชุม 

/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
 

(ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย) 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
 

(ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย) 
(ต่อ) 

 
รับฟังความคิดเห็น       
และข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

10 ตุลาคม 
๒๕63 

 

 
Workshop 

วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
(การบริหารจัดการ 4 ด้าน) 

Workshop 
วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา

การศึกษา 
(การบริหารจัดการ 4 ด้าน) 

(ต่อ) 

น าเสนอ                     
ผลการวิเคราะห์ทิศทาง   
การพัฒนาการศึกษา 

(การบริหารจัดการ 4 ด้าน) 

สรุปผล 
การวิเคราะห์ทิศทาง   
การพัฒนาการศึกษา 

(การบริหารจัดการ 4 ด้าน) 

11 ตุลาคม 
๒๕63 

 

 รับฟังนโยบายและสรุปทิศทาง 
การพัฒนาการศึกษา ของ สพม.12 

 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 

 
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจปรับตามความเหมาะสม 
  



กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไดแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งคณะทำงานประกอบดวยผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

/ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผูอำนวยการกลุม/ผูอำนวยการหนวย/ประธานสหวิทยาเขต  

/ตัวแทนผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน รวมกันศึกษา  วิเคราะหปญหา ผลการดำเนินงาน         

ที่ผานมา และกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ  จุดเนน และตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายรวมกันโดยสอดคลองกับบริบท สภาพแวดลอม และความตองการของสถานศึกษา    

การดำเนินงาน 
          1. ศึกษา วิเคราะห ทิศทาง/ยุทธศาสตร กลยุทธ นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  หนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปผลการดำเนินงาน
หรือการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพของเขตพ้ืนท่ี 
           2. ประสาน/แตงต ั ้ งคณะทำงานจัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ซึ่งคณะทำงานประกอบดวยผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา /ผู อำนวยการกลุ ม/ผู อำนวยการหนวย/ประธานสหวิทยาเขต/ตัวแทนผู บริหารโรงเร ียน             
และบุคลากรในสำนักงาน 
           3. ประชุมคณะทำงานรวมกันศึกษา  วิเคราะหปญหา ความตองการ ผลการดำเนินงานที่ผานมา    
และกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ  จุดเนน และตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รวมกัน โดยสอดคลองกับบริบท สภาพแวดลอม ความตองการของสถานศึกษา และนโยบายระดับชาติ      
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด 
และระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          4. ประชุมคณะทำงานเพื ่อตรวจสอบคุณภาพตัวชี ้ว ัดตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ       
พ.ศ.2564 ประกอบดวยตัวแทนผูบริหารโรงเรียน  ตัวแทนผูอำนวยการกลุม เพ่ือใหการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปมีคุณภาพสูงสุด  
           5.  กำหนดใหผูกำกับดูแลตัวชี้วัดและผูเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด 
           6. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผูอำนวยการกลุม/ผูอำนวยการหนวย ใหคำแนะนำ กำกับ ติดตาม เรงรัด  การ ดำเนินการตามตัวชี้วัด และ
เพ่ือใหสามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุ  ผลสำเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

          1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  มีแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2564 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
           2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีทิศทางองคกรที ่ประกอบดวย 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธ  จุดเนน  คานิยมองคกรอยางชัดเจน สามารถขับเคลื่อนและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไดอยางมีคุณภาพสอดคลองกับภารกิจบริบทของเขตพ้ืนท่ีและนโยบายทุกระดับ 
       



กระบวนการนำแผนปฏิบัติการไปใช 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ไดใชแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  เปนเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยง

สอดคลองกับ นโยบายของรัฐบาล  นโยบาย/ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัดนครศรีธรรมราช และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

การดำเนินงาน  
            สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษานครศร ีธรรมราช  ได กำหนดกระบวนการ 
นำแผนปฏิบัติการประจำปสูการปฏิบัติ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธทิศทางการพัฒนาการศึกษา ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค       
กลยุทธ จุดเนน  การดำเนินงานและเปาหมายการใหบริการแกบุคลากรทุกระดับ รับรู และเขาใจตรงกัน     
อยางท่ัวถึง  
 2.  มอบหมายผ ู ร ับผ ิดชอบในการจ ัดทำโครงการ/ก ิจกรรม ท ั ้ ง เจ าภาพหลักเจ าภาพรอง                 
และดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
 3.  แจงสถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปตามบริบทของสถานศึกษาใหสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจำปของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนำแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยติดตาม
ความกาวหนาและผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  9 เดือน และเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
 5. สรางกลไกการขับเคลื ่อนและตรวจสอบ โดยการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป            
สูสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

ผลการดำเนินงาน  
1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ใชแผนเปนเครื่องมือ      

ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาอยางเขมแข็ง และการตรวจ ติดตามอยางเขมขน และนำผล       
การประเมินมาปรับปรุง แกไข การดำเนินงานทุกป  

2. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ดำเนินงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามแผนท่ีกำหนด 

3. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  
 



        

     

 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ 

ท่ี  220/ 2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
------------------------------------ 

       ดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใชเปนกรอบ

ในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ อันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกําหนด

ประชุมตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 - 2565           

และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหวางวันท่ี 27 - 28 ตุลาคม  2563 ณ โรงแรมปลายน้ํา   

รีสอรท อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

     เพ่ือใหแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เปนแผนท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  จึงแตงต้ังคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน มีหนาท่ี พิจารณาตรวจสอบ 

ปรับปรุ ง  ตัวชี้ วั ดและแนวทางการดํ าเนินงานให เชื่ อมโยงและสอดคลองกับกลยุทธและเป าหมาย        

ประกอบดวย 

1. นายสมบูรณ  เรืองแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

            ประธาน 

2. นายภานุวัชร  แกวลําหัด รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

รองประธาน 

3. นายสุภาพ  เต็มรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน 
4. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา คณะทํางาน 
5. นายสันติกร  รักสองหม่ืน ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางาน 
6. นายอนันทน  แดงเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 
7. นางวิมพวิภา  รักสม ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค คณะทํางาน 
8. นายกิตติชัย  ไชยศร ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ คณะทํางาน 
9. นายอรรถพร  อักษรนํา ผูอํานวยการโรงเรียน ขอนหาดประชาสรรค                                            คณะทํางาน 

10. นายพิทักษ  เชิญทอง ผูอํานวยการโรงเรียน เชียรใหญสามัคคีวทิยา                                            คณะทํางาน 
11. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ ์ ศึกษานิเทศก                                            คณะทํางาน 
12. นางมันทนา  รตันะรัต ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  

                          /13.นางสาววาริพินทุ... 

เลขานุการ 
 

 



 
 

13. 

                               -2- 
 
นางสาววาริพินทุ  จิตตารมย 

 
 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน                  ผูชวยเลขานุการ 

14. นางสาวอลิวรรณ  สวางวงศ ลูกจาง                   ผูชวยเลขานุการ 
15. นายวรวัช  เอกาพันธุ ลูกจาง                   ผูชวยเลขานุการ 

   
               ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

            สั่ง   ณ   วันท่ี  26  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
      
   

                                                (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
   

 



 
 
 
ท่ี  ศธ ๐๔๒๔๒/4732 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 

                                                                        ๑๒/๑๓  หมู ๒  ถนนกะโรม  ตําบลโพธิ์เสด็จ 

               อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

        26   ตลุาคม ๒๕63 

เรื่อง   ขอเชิญประชมุตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

เรียน   คณะทํางานตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี  220/2563   

สิ่งท่ีสงมาดวย   คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ท่ี  220/2563   
  ลงวันท่ี  26  ตุลาคม พ.ศ.2563           

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  กําหนดประชุมตรวจสอบคุณภาพ

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหวางวันท่ี 27 - 28 ตุลาคม  2563 ณ โรงแรมปลายน้ํารีสอรท อําเภอพรหมคีรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และแตงตั้งทานเปนคณะทํางาน ดังสิ่งท่ีสงมาดวย   

   ในการนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  อนุญาตใหทานไปราชการ           

ตั้งแตวันท่ี 27 - 28 ตุลาคม  2563 โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ รับผิดชอบ

คาอาหาร และคาท่ีพัก สําหรับคาใชจายอ่ืนๆ ใหเบิกจากตนสังกัด    

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ              

                                                              ขอแสดงความนับถือ   

                       
                                        (นายภานุวัชร  แกวลําหัด) 
             รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
                                   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 

กลุมนโยบายและแผน 
โทร. ๐- ๗๕๓๔- ๕๐๕๐  
โทรสาร. ๐- ๗๕๓๔-๓๕๗๕ 
Website http://sea12.go.th  

http://sea%E0%B9%91%E0%B9%92.go.th/
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