
การมีสวนรวมในการติดตามวางแผนกลยุทธการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ.2561 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562  ซ่ึงคณะทํางานประกอบดวย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /ผูอํานวยการกลุม/

ผูอํานวยการหนวย/ประธานสหวิทยาเขต/ตัวแทนผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรในสํานักงาน รวมกันศึกษา  

วิเคราะหปญหา ความตองการ  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ  

จุดเนน และตัวชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน โดยสอดคลองกับบริบท สภาพแวดลอม และ

ความตองการของสถานศึกษา    

การดําเนินงาน 

         1. ศึกษา วิเคราะห ทิศทาง/ยุทธศาสตร กลยุทธ นโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัด(นครศรีธรรมราชและพัทลุง) หนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปผลการ

ดําเนินงานหรือการวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วิเคราะหผลการจัดการศึกษาท้ังดาน

ปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนท่ี 

          2. ประสาน/แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 – 2564  และ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซ่ึงคณะทํางานประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา/ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวย/

ประธานสหวิทยาเขต/ตัวแทนผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรในสํานักงาน 

          3. ประชุมคณะทํางานรวมกันศึกษา  วิเคราะหปญหา ความตองการ  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ  จุดเนน และตัวชี้วัดความสําเร็จ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

โดยสอดคลองกับบริบท สภาพแวดลอม ความตองการของสถานศึกษา และนโยบายระดับชาติ ระดับ

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับกลุมจังหวัด ระดับจังหวัด และ 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         4. ประชุมคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 ประกอบดวย  ตัวแทนผูบริหารโรงเรียน  ตัวแทน ก.ต.ป.น. ตัวแทนผูอํานวยการกลุม เพ่ือใหการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคุณภาพสูงสุด  
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที ่155/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
.................................................................. .............................................. 

 

                  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

         ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  ส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  จึงแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 

         ๑. คณะที่ปรึกษา   มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒       ประธาน 
          ๑.๒  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒      รองประธาน 
       ๑.๓  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย     คณะท างาน 
          ๑.๔  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               เลขานุการ 

         ๒.  คณะท างานจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล   มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง         
เพ่ือการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เช่น  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  นโยบายที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ  เป็นต้น  ประกอบด้วย 
       2.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12             ประธาน    

๒.2 นายภานุวชัร  แก้วล าหัด      รองผู้อ านวยการ สพม.12     รองประธาน 

      ๒.3 นางสาวพรทิพย์  เกิดสม       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
      ๒.4 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ   คณะท างาน 
      ๒.5 นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์       ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล   คณะท างาน 
  2.6 นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ    คณะท างาน 
          /2.7 นางนิชนันท์... 
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       ๒.7 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ         คณะท างาน 
      2.8 นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์                           คณะท างาน 
  2.9 นางจิรา  ชชู่วย               ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
  2.10 นางปทิตตา  จันทร์สวา่ง  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 

  2.11 นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
  2.12 นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 

  2.13 นายสุวิจักขณ์  สายช่วย     นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 
  2.14 นางพนิดา  มณี   นักวิชาการศึกษา   คณะท างาน 
  2.15 นางสาวจิตติมา  เพ็ชรมูณีย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            คณะท างาน 
            2.16 นางสุจารี  สินภิบาล           นักจัดการงานทั่วไป        คณะท างาน 
  2.17 นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน 
  2.18 นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร   นักวิชาการศึกษา   คณะท างาน 
            2.19 นางวิภาวรรณ  เสมอภพ      พนักงานราชการ   คณะท างาน 
   2.20 นางมันทนา  รัตนะรัต         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการ 
  ๒.21 นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            ผู้ช่วยเลขานุการ 

                3. คณะท างานฝ่ายจัดท าเอกสารและประสานงาน   มีหน้าที่จัดท าเอกสารประกอบ        
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประสานสถานที่จัดประชุม  อาหาร/ที่พัก  การเดินทาง  บันทึกภาพ  สรุปผลการประชุมและอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย 
  3.1 นางมันทนา  รัตนะรัต          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ประธาน 
  3.2 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  รองประธาน  
  3.3 นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
  3.4 นายอนุชา  กลิ่นจันทร์         ครู  ช่วยราชการ สพม.12  คณะท างาน 
  3.5 นางสาวสุไวบ๊ะ  อุมา        ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.6 นางสาวซาปียา  รัตนศรีสุข    ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.7 นายวรวชั  เอกาพันธุ์         ลูกจ้าง     คณะท างาน  
  3.8 นายพงศ์พิชญ์  จันทวงศ์ ลูกจ้าง     คณะท างาน       
  3.9 นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            เลขานุการ      
  3.10 นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์  ลูกจ้าง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
          /4.คณะกรรมการ... 
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        4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าตรวจสอบเอกสารการยืม  การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ประกอบด้วย 
  4.1 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธาน 
  4.2 นางเพ็ญ  เสมอภพ       นักวิชาการเงินและบัญชี   รองประธาน  
  4.3 นางแสงรัตน์  รัตนฤทธิ์        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เลขานุการ 
  4.4 นางสาวฟารีดา  ยอดเวียน ลูกจ้าง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที่ 23 กันยายน  พ.ศ.2562 
            
            
 
                                                             (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 



 

                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
ที……………..…………………………………………………………       วันที ่  20 กันยายน  2562 
เรื่อง เชิญประชุม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน คณะกรรมการตามค าสั่ง  สพม. ๑๒  ที่ 155/2562  

       ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ได้แต่งตั้งท่าน เป็นคณะท างานเพ่ือเตรียม
ด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น 
       เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  มีประสิทธิภาพและเกิดผลดี         
ต่อทางราชการ  จึงขอเชิญท่านประชุมเพ่ือเตรียมวางแผนการด าเนินงานฯ  ในวันที่  24 กันยายน  ๒๕62          
เวลา 09.3๐  น.  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 
            
            
 
                                                             (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 
 
 



 



 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒   

ที…่………………..-………………………………… วันที่   30  กันยายน  2562 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

            ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต ๑๒  และหน่วยงานในสังกัด  

           เ พ่ือให้ การจัดท า โครงการดั งกล่ าว  มีประสิทธิภาพ เป็น ไปด้ วยความเรี ยบร้อย                 
และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  256 3                 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ดังนั้น จึงขอเชิญท่านประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและนโยบายการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ในวันที่  1 - 3 ตุลาคม 2562           
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
     
            
 
                                                             (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที่ 190 /๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565  

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

                  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562  ณ นาควารี           
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
         ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การด าเนินงาน  ส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนา
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 ดังนี้ 

      ๑. คณะที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไป        
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

  ๑.๑ นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒           
  ๑.๒ นายภานุวัชร  แก้วล าหัด     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  

      ๒.  คณะท างานทบทวนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา  มีหน้าที่ ทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ แผนพัฒนา
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12          
ให้เป็นสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและเป็นไปตามบริบทของเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    1) นายสุนันท์  กลับขันธ์  ประธานสหวิทยาเขตทุ่งสง  ประธาน 
    2) นายประยูร  รักษ์ก าเนิด  ประธานสหวิทยาเขตชะอวด  คณะท างาน 
    3) นายปรีชา  มากมณี   ประธานสหวิทยาเขตปากพะยูน  คณะท างาน 
    4) นายการุณ  ชูช่วย   ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะท างาน 
    5) นายสมศักดิ์  คงแป้น   ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะท างาน 
     6) นายพชร  มั่นคง   ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา คณะท างาน   
    7) นางปทิตตา  จันทร์สว่าง  ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
    8) นางจิรา  ชูช่วย   ศึกษานิเทศก์    เลขานุการ 
    9) นายสุวิจักขณ์  สายช่วย  นักวิชาการศึกษา       ผู้ชว่ยเลขานุการ 
          /กลยุทธ์ที่ 2… 
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  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
    1) นายภักด ี เหมทานนท ์   ประธานสหวิทยาเขตเบญจม  ประธาน 
    2) นายประโยชน์  ชัยณรงค์  ประธานสหวิทยาเขตร่อนพิบูลย์-จุฬาภรณ์ คณะท างาน 
    3) นายพีระพงษ์  สองวิหค  ประธานสหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ คณะท างาน 
    4) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะท างาน 
    5) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนขนอมพิทยา  คณะท างาน 
    6) นางนฤนันท์  เพชรสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะท างาน 
    7) นางยินดี  คงทน   ศึกษานิเทศก์    คณะท างาน 
    8) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์  ศึกษานิเทศก์    เลขานุการ 
    9) นางกันยา  อักษรทอง  นักวิชาการศึกษา          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร  ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณี  ประธาน 

    ๒) นายสง่า  นาวารัตน์   ประธานสหวิทยาเขตสตรีทุ่งสง  คณะท างาน 
    3) นางจิราพร  รัตนกุล   ประธานสหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ่ คณะท างาน 
    4) นายสุนทร  เพชรดี   ประธานสหวิทยาเขตสิชล-ขนอม  คณะท างาน 
    5) นายสุธีรุจ  อุปภัมภ ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพังไกร  คณะท างาน 
    6) นางสาวกัญญ์พิดา  จงคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะท างาน 
    7) นายไตรรงค์  สาดแว   ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  คณะท างาน 
    8) นางสาวสาคร  สุภัทรประทีป  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ เลขานุการ 
    9) นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    1) นายสุรพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ์  ประธานสหวิทยาเขตทา่ศาลา-นบพิต า-พรหมคีรี ประธาน 
    2) นายคีรี  มากสังข์   ประธานสหวิทยาเขตหัวไทร-เชียรใหญ่ คณะท างาน 
    3) นายจ าเริญศักดิ์  แสงแก้ว  ประธานสหวิทยาเขตต้นน้ าตาปี  คณะท างาน 
    4) นายสันติกร  รักสองหมื่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะท างาน 
    5) นางสาวภิรัญญา  อินถิติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  คณะท างาน 
    6) นายปรีชา  ปัญญานฤพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะท างาน 
    7) นายกิตติชัย ไชยศร   ผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะท างาน 
    8) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการ 
    9) นางสาวพนิดา  มณี   นักวิชาการศึกษา       ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
 
          /กลยุทธ์ที่ 5… 
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  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1) นายมณี  เรืองแก้ว   ปฏิบัติหน้าที่ประธานสหวิทยาเขตพัทลุง ประธาน 
    2) นายนันทวัฒน์  ชัยวชิิต  ประธานสหวิทยาเขตทุ่งใหญ่  คณะท างาน 
    3) นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่ประธานสหวิทยาเขตตะโหมด คณะท างาน 
    4) นายสุภาพ  เต็มรัตน์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะท างาน 
    5) นายสันติ  นาดี   ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
    6) นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อ านวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา  คณะท างาน 
    7) นางพรทิพย์  อุปภัมภ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
    8) นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์    เลขานุการ 
    9) นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร  นักวิชาการศึกษา          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    1) นางมาลี  แก้วละเอียด  ประธานสหวิทยาเขตสตรีพัทลุง  ประธาน 
    2) นางวิมพ์วิภา  รักสม   ผู้อ านวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะท างาน 
    3) นายอนันทน์  แดงเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะท างาน 
    4) นางชุติมา  พยุหกฤษ   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างาน
    5) นายวีระพันธ์  โชติวัน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะท างาน 
    6) นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน 
    7) นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  เลขานุการ 
    8) นางสุจารี  สินภิบาล   นักจัดการงานทั่วไป          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

      3. คณะท างานฝ่ายประสานงาน   มีหน้าที่จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ประสานสถานที่จัดประชุม  
การเดินทาง  รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม  บันทึกภาพ  สรุปผลการประชุม รายงานผลโครงการ และอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย 
  3.1 นางมันทนา  รัตนะรัต           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ประธาน       
  3.2 นางสุฑามาศ  อินทร์ปาน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รองประธาน       
      3.3 นายอนุชา  กลิ่นจันทร์          ครู  ช่วยราชการ สพม.12  คณะท างาน 
  3.4 นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
      3.5 นางสาวซาปียา  รตันศรีสุข       ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.6 นายพงศ์พิชญ์  จันทวงศ์         ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.7 นายวรวชั  เอกาพันธุ์   ลูกจ้าง     คณะท างาน 
  3.8 นายธีรพจน์  พิทักษ์หิรัญพงศ์  พนักงานขับรถ    คณะท างาน  
  3.9 นายพรเทพ  เพชรไทยพงศ์  พนักงานขับรถ    คณะท างาน  
  3.10 นายสุทธิพงษ์  นกยูงทอง  พนักงานขับรถ    คณะท างาน 
  3.11 พนักงานขับรถโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช     คณะท างาน 
          /3.12 นางสาววาริพินทุ์... 



-4- 
 

  3.12 นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           เลขานุการ 
      3.13 นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์      ลูกจ้าง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

      4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ ประสานการจัดอาหาร  ที่พัก ห้องประชุมและเบิกจ่ายเงิน                  
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ประกอบด้วย 
  4.1 นางเนตรชนก  ศรีรัตน์      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธาน 
  4.2 นางนิชนันท์  พงษ์เกษมพรกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  รองประธาน 
  4.3 นางสาวสุไวบ๊ะ  อุมา   ลูกจ้าง     คณะท างาน  
  4.4 นางเพ็ญ  เสมอภพ        นักวิชาการเงินและบัญชี   เลขานุการ 
  4.5 นางแสงรัตน์  รัตนฤทธิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ           
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

    สั่ง  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 
            
            

                                                (นายภานุวัชร  แกว้ล าหัด) 
                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ศธ ๐๔๒๔๒/5228                                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๒ 
                                                                       ๑๒/๑๓  หมู่ ๒  ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
              อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

 18 ตุลาคม ๒๕62 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 

เรียน  คณะท างานตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 190 / 2562     

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ 190/2562   
    ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 
          2. ก าหนดการฯ  
 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565  ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562               
ณ นาควารี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  และแต่งตั้งท่านเป็นคณะท างาน     
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย   

   ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  อนุญาตให้ท่านไปราชการได้ตั้งแต่
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการ  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ              

                                                              ขอแสดงความนับถือ  
 

 

          (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://sea๑๒.go.th/


 
 

                                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุม่นโยบายและแผน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
ที……………..…………………………………………………………       วันที ่16 ตุลาคม  2562 
เรื่อง   ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน รอง ผอ.สพม.12, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

         ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ก าหนดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562  ณ นาควารี           
รเิวอร์ไซด์ รีสอร์ท  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง  และได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) 

  ในการนี้  จึงขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอนุญาต         
ให้ไปราชการได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 

  ทั้งนี้  ขอให้  ผอ.กลุ่ม/หน่วย น ารายงานผลโครงการของกลุ่ม/หน่วย ที่ด าเนินการเสร็จสิ้น              
เข้าประชุม เพ่ือรายงานผลฯ ในที่ประชุมด้วย (เอกสารแนบ 2)        

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

            

                                                        (นายภานุวชัร  แก้วล าหัด) 
                           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12



 



ก าหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการทบทวนกลยุทธ์แผนพัฒนาการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ระหว่างวันที่ 24 – 25  ตุลาคม  ๒562 
ณ  นาควารี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวดัพัทลุง 

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 

 
 

24 ตุลาคม 
๒๕62 

 

 
 

ลงทะเบียน 
รายงานตัว 

พิธีเปิด 
และบรรยายพิเศษ   
โดยผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๒ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 
โดย 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 
โดย 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
แบ่งกลุ่ม 

ระดมความคิดเห็น
ตามกลยุทธ์ 
สพม.12 

 
แบ่งกลุ่ม 

ระดมความคิดเห็นตาม
กลยุทธ์ 
สพม.12 

 (ต่อ) 
 

25 ตุลาคม 
๒๕62 

 

 
รายงานตัว 

 
น าเสนอผลการทบทวน 

กลยุทธ์ที่ 1-3 

 
น าเสนอผลการทบทวน 

กลยุทธ์ที่ 4-6 

สรุปผลการทบทวนกลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
โดย นายภานุวัชร  แก้วล าหัด 

 

 
 

ปิดการประชุม 
 

 
 
- 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

หมายเหตุ   ก าหนดการอาจปรับตามความเหมาะสม 
 



 

           เอกสารหมายเลข 1 

 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ 
ที ่204 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
------------------------------------ 

      ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
     เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณภาพตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น มีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบ 
ปรับปรุ ง  ตัวชี้ วัดและแนวทางการด า เนินงานให้ เชื่ อมโยงและสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้ าหมาย        
ประกอบด้วย 

1. นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  

            ประธาน 

2. นายภานุวัชร  แก้วล าหัด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

รองประธาน 

3. นายสุภาพ  เต็มรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

คณะท างาน 

4. นายสันติ  นาดี ผู้อ านวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
5. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะท างาน 
6. นายสันติกร  รักสองหมื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะท างาน 
7. นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพังไกร คณะท างาน 
8. นายการุณ  ชูช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม คณะท างาน 
9. นางวิมพ์วิภา  รักสม ผู้อ านวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะท างาน 

10. นายกิตติชัย  ไชยศร ผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะท างาน 
11. นางยินดี  คงทน ศึกษานิเทศก์                                             คณะท างาน 
12. นางมันทนา  รัตนะรัต ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  เลขานุการ 
13. นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

                

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง   ณ   วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
            

                                                             (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 



 

 

 

 
ที ่ศธ ๐๔๒๔๒/5492 ส านักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศืึกษา เขต ๑๒ 

12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

         6  พฤศจิกายนืื2562ื 

เรื่อง ขอเชืิญประชุม 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ/ 
 ผูื้อ านวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ/ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา/ ผู้อ านวยการ
 โรงเรียนตระพืังพิทยาคม/ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาพังไกร/ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม/ 
 ผูื้อ านวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ืและผู้อ านวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยืืืค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาืเขตื12ืที่ื 204/2562ื 

  ด้วยืส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาืเขตื12ืด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาืประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563 -2565ืและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563ื
เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการและการขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติืของส านักงานเขตพ้ืนที
การศึกษามัธยมศึกษาืเขต ๑๒ และหน่วยงานในสังกัด 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาืประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563ื-ื2565ืและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563ืเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลืื
จึงแต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานืและขอเชิญประชุมในวันศุกร์ืที่ื8ืพฤศจิกายนืื2562  เวลา 09.00 น.ืืืืืืืืืืืืืื
ณ ห้องประชุม ืส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

จึงเรียนมาเพืื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถืือ 
     ืืืืืื 
 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื(นายภานุวัชรืืแก้วล าหัด) 
  ืืืืืืืืืรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาืรักษาราชการแทน 
   ืืืืืืผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาืเขตื12 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๓ 
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ 



 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒   

ที…่………………..-………………………………… วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562         

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  คณะท างานตามค าสั่ง สพม.12 ที่ 204/2562  

            ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  และหน่วยงานในสังกัด  

           เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นแผนที่มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งท่านเป็นคณะท างานและขอเชิญ
ประชุมในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
            
 
                                                             (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

                          

                                
  

          

            (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
ที ่ศธ ๐๔๒๔๒/5656 ส านักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศืึกษา เขต ๑๒ 

12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม  ต าบลโพธิ์เสด็จ 
อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

          15ืืพฤศจิกายนืื2562ื 

เรื่อง ขอเชืิญประชุม 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช,ืผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสง,ืผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลา-
 ประสิทธิ์ศึกษา,ืผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์,ืผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุงืและ
 ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  

  ด้วยืส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาืเขตื12ื ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาืประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563 -2565ืและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563ื
เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการและการขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัติืของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาืเขต ๑๒ และหน่วยงานในสังกัด 

  เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาืประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563ื-ื2565ืและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณืพ.ศ.2563ืเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลืื
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาื(ร่าง)ความเชื่อมโยงืกลยุทธ์ืตัวชี้วัดืืค่าเป้าหมายืแนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณืพ .ศ. 2563-2565 ืในวันพุธืที่ื20ืพฤศจิกายนื2562  เวลา 10.00 น.ืณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

จึงเรียนมาเพืื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถืือ 
     ืืืืืื 
     ืืืืืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื(นายภานุวัชรืืแก้วล าหัด) 
  ืืืืืืืืืรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาืรักษาราชการแทน 
   ืืืืืืผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาืเขตื12 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๓ 
โทรสาร. ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ 



 

    
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๑๒   

ที…่………………..-………………………………… วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562         

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  

            ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  และหน่วยงานในสังกัด  

           เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นแผนที่มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณา       
(ร่าง) ความเชื่อมโยง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565  
ในวันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
          

            

                                                             (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

      

                                
  

          

            (นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที ่223 / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
----------------------------------------------- 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษา โดยก าหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 12 เป็นไปอย่ างมีคุณภาพ     
และตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังเอกสารแนบท้ายค าสั่ง ทั้งนีใ้ห้ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่ 4 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562  
 
 

                                                 (นายภานุวัชร  แก้วล าหัด) 
          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 
         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
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