


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

เมื่อวันท่ี 17 – 18  มกราคม  2563  
ณ หองประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จังหวัดอตุรดิตถ 

---------------------------------- 
วันที่ 17 มกราคม 2563 ชวงเชา 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ในวันศุกรที่ 17 มกราคม 2563 เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น. มีผูเขารวมประชุม จํานวน 65 คน มีผูไมเขารวม
ประชุม จํานวน 21 คน ดังมีรายชื่อตามเอกสารท่ีแนบทาย 

พิธีเปดการประชุมเริ่มข้ึนโดยนายกฤษฎา พรหมอินทร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน เปนผูกลาวรายงานตอนายสุชน วิเชียรสรรค ผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และกลาวขอบคุณที่ใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการประชุม และ
รายงานถึงเหตุผลความจําเปน ความสําคัญ ที่จะตองดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป อันเปนที่มาของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ในครั้งนี ้

นายสุชน วิเชียรสรรค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลาวเปด
การประชุม โดยขอบคุณผูเขาประชุมทุกทานที่ใหความรวมมือในการมีสวนรวมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือใหการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และ
ครอบคลุมตามประเด็นสําคัญตามนโยบายของรัฐบาล และของหนวยงานตนสังกัดในทุกประเด็นและทุกมิติ 
ขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จังหวัดอุตรดิตถ ในการเอ้ือเฟอสถานที่ในการจัดประชุมและ 
การอํานวยความสะดวก กลุมนโยบายและแผนผูจัดงานที่ดําเนินการประสานจัดการใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

โดยในการประชุมนี้มุงเนนใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเปนเครื่องมือในการสรางประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน ยกระดับการทํางาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการทบทวนจุดออน จุดแข็ง 
อุปสรรค ปญหา และแนวทางการพัฒนางานของแตละบุคคล (SWOT Analysis) เพ่ือที่จะนําผลลัพธไปใชในการ
วางแผนปรับปรุงยกระดับพัฒนาการทํางาน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีดียิ่งๆ ข้ึนไป ทั้งในสวนของการทํางาน
รวมกันภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ และการเชื่อมโยงความสัมพันธอันดีกับสถานศึกษาในสังกัดทั้งในสวนของ
สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกจํานวน 39 แหง และจังหวัดอุตรดิตถจํานวน 18 แหง ในลักษณะของการรวมแรง
รวมใจทํางาน (Teamwork) ใหบรรลุเปาหมาย โดยมุงเนนใหบุคลากรทํางานอยางมืออาชีพ และขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาให เปนไปอยางยั่งยืน มอบเปนนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)  

จากนั้นบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคนรวมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณทํางาน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ปงบประมาณที่ผานมา เปนการทบทวนตนเองวาในปที่ผานมาไดรับผิดชอบและไดรับมอบหมายใหดําเนินการอะไร 
 มีผลการดําเนินการเปนอยางไร มีอุปสรรคและปญหาที่พบในการทํางานอยางไร รวมท้ังมีแนวทางการยกระดับการ
ปฏิบัติงานดังกลาว รวมทั้งขอเสนอแนะที่จะพัฒนางานและองคกรรวมกันอยางไร 
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โดยมีการนําเสนอในลักษณะภาพรวมเปนรายกลุมโดยผูอํานวยการกลุมแตละกลุม ทุกกลุมงาน
ตามลําดับ ดังนี ้

1. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
2. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. กลุมอํานวยการ 
4. กลุมนโยบายและแผน 
5. กลุมบริหารงานบุคคล 
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
7. กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
9. กลุมกฎหมายและคดี 
10. หนวยตรวจสอบภายใน 
ถัดมาจึงเปนการนําเสนอเปนรายบุคคล ตามหัวขอท่ีกําหนดไวตามแบบฟอรมสรุปผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายบุคคล ที่บุคลากรแตละทานไดนําสงมายังกลุมนโยบายและแผน อันประกอบไปดวย
หัวขอ ไดแก  

1. งานที่รับผิดชอบ และท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และไดรับมอบหมาย 
3. ปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 
4. แนวทางการยกระดับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และท่ีไดรับมอบหมาย 
5. ขอเสนอแนะ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงาน ทําใหทราบวาการจัดทําแผนมีความสําคัญและมีปจจัย 

อีกหลายๆ ปจจัยที่จะทําใหการจัดทําแผนสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
 
วันที่ 17 มกราคม 2563 ชวงบาย 
  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แจงผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดคะแนนเทากับ 4.23 โดยคิดเปนรอยละ 84.66  
อยูในระดับมาตรฐานขั้นสูง ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้นพบวามีผลคะแนนใน
ระดับที่สูงข้ึน หากวามีการปรับปรุงพัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง ก็มีความเปนไปไดสูงที่จะสามารถกาวขามไปสู
ระดับคุณภาพ คือตั้งแตรอยละ 90.00  ข้ึนไป จําเปนที่จะตองขอความรวมมือบุคลากรทุกทานในการพัฒนาองคกร
รวมกัน และความรวมมือในการจัดสงขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ นําไปสูผลคะแนนที่นาพึงพอใจ 

ตอมามีการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของแตละกลุมงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39  โดยคณะผูเขารับการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรูในสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปนหนวยฝกประสบการณตนแบบ กลุมท่ี 2 (สํานักงานเขตพ ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา) จํานวน 13 คน นําเสนอผลงานที่ไดมาฝกประสบการณที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 รวมถึงการไปศึกษาดูงานของโรงเรียนในสังกัด เปนการสะทอนการทํางานจากมุมมองของบุคคลภายนอก  
เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนบริหารในการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอยางยั่งยืน อีกทั้งจะตองนําขอมูล
ดังกลาวไปนําเสนอในระดับประเทศ ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการยกระดับคุณภาพการทํางานบนพื้นฐานประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เทียบเคียงกับระดับสากล
ตอไป 
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จากนั้นเปนการชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ในรางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในเบื้องตน ทั้งสิ้นจํานวน 40 โครงการ ไดแก 

1. โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรยีน : ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมนําบรรพชาสรางพลังปญญาลดปญหาสังคม  
4. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม  
5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
6. โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  
7. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
8. โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล  
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ใหผูเรียนพรอมเปนพลเมืองในยุคประเทศไทย 
10. โครงการพัฒนาความสามารถครูในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะการรูเรื่อง (Literacy)  

ตามแนวการประเมิน PISA  
11. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด และการเรียนรูเรื่องการอานตามแนวทาง 

PISA 
12. โครงการมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 

ปการศึกษา 2562 
13. โครงการมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตกรรมวิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 

ปการศึกษา 2563 
14. โครงการการจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562  
15. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
16. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชึพและการมีงานทํา 
17. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
18. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศที่สอง  

เพ่ือการสื่อสารสูสากล  
19. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
21. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
22. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม และขยายผลการดําเนินงาน  
23. โครงการพัฒนาทักษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการเรียนรูสูการเปนพลเมือง

ดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital Citizenship) 
24. โครงการเพิ่มและกระจายโอกาสใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
25. โครงการยกระดับคุณภาพการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน  
26. โครงการสงเสริมสถานศกึษาปลอดขยะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
27. โครงการสงเสริม พัฒนาสํานักงาน และสถานศึกษาสีเขียว (Green office) เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
28. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

การสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากําลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน  
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29. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน บัญชี การพัสด ุเพ่ือปองกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

30. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศกึษา 
31. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ และการรายงาน

ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
32. โครงการเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
33. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา  
34. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา  
35. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
36. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ITA  
37. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
38. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
39. โครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
40. โครงการบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณขององคกรที่มีประสิทธิภาพ 
กลุมนโยบายและแผน สรุปผลการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  

พ.ศ. 2563 เพ่ือดําเนินการจัดทําเปนเลมแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมตอไป 
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วันที่ 18 มกราคม 2563 ชวงเชา 
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
วันเสารท่ี 18 มกราคม 2563 เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น. มีผูเขาประชุม จํานวน 67 คน มีผูไมเขาประชุม 
จํานวน 19 คน ดังมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบทาย 

 นายสุชน วิเชียรสรรค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บรรยาย 
เรื่อง การทบทวนนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จากนั้นคณะกรรมการรวมกัน 
ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รวมถึงรวมกันวิเคราะห
ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งมีการระดม
ความคิดเห็นอยางหลากหลาย โดยรวมกันกลั่นกรองจนกระทั่งไดขอสรุป ดังนี ้

วิสัยทัศน   
 เปนองคกรตนแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน 

ความเปนไทย 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21  
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึง 
5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา 

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู Thailand 4.0 
เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืนๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู 
ในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
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5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยาง
เปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา 
 
คานิยม 
 

 
  
 
 

 
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
วันที่ 18 มกราคม 2563 ชวงบาย 

ที่ประชุมพิจารณากระบวนการข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 
2565) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่มีอยู วามีการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 
Analysis) ทั้งสภาพแวดลอมภายใน (7S) และสภาพแวดลอมภายนอก (PEST)  โดยมีผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 
2565) ดังกลาวแลว  

แตเพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ใหมีแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ประชุมจึงไดนําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) มาทบทวนและปรับใหเขากับระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนด  
โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วาสภาพแวดลอมภายใน (7S) และสภาพแวดลอมภายนอก (PEST)  
วามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และนําขอที่แตกตางและสงผลกระทบตอองคกรมาปรับปรุงเพิ่มเติม 

ในที่ประชุมมีการแบงกลุมคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 ที่ 352/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) รวมท้ังผูที่
เก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเปนการแบงกลุมตามนโยบายเพ่ือทบทวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39  

 

G I V E  

     ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) 
     สรางสรรคสิ่งใหม (Innovation Thoughts) 
     รวมใจทํางาน (Value Teamwork) 
     มีบริการเปนเลิศ (Excellent Services) 
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1 นายศักด์ิชัย  ทุงโพธิแดง ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร

2 นายคณิน  อุดมความสุข ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3 นางสุวณี  นอยผา ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน

4 นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย นกัวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

5 นางสาวณัชชนิฏฐา  พุมชุม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

6 นางสาวพัชราวัลย  ธรรมสโรช นกัวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

7 นางสาวนันทิยา  เงินศรี เจาหนาท่ีธุรการ

8 นางสาวพจนศศิ  ปูซ้ึง พนักงานพิมพดีด

1 นายศักดา  สินมา ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

2 นายจลัญ  อินตายวง ประธานสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก

3 นางชวนชม  นิ่มเจริญ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

4 นางวราภรณ  สนสกล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

5 นางสาวณภัทร จุลพงษ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

6 นางสุภรีย  หอมสะอาด เจาพนักงานธรุการชํานาญงาน

7 นางสาวอนุสรา  จุยตาย พนักงานราชการ

8 นางสาววรรณิศา  คําจันทร เจาหนาท่ีธุรการ

1 นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ ประธานสหวิทยาเขตพุทธชินราช 

2 นายสุรศักด์ิ  กรไพร ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 นายบุญสง  สืบสายออน นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

4 นางโชติกา  กุลจู นกัวิชาการศึกษาชํานาญการ

5 นางปาริตา  ศรีวิชา นกัทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

6 นายสมเจตน  พันธพรม ศึกษานิเทศกชํานาญการ

7 นายธิชาพงษ  บุญหอ เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

8 นางสาวธีราพร  อุนบาง นกัจิตวิทยาโรงเรียน

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
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1 นายอมร  ออนสี ประธานสหวิทยาเขตเอกาทศรถ

2 นายวิโรจน  รอดสงฆ ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกรัก)

3 นางสุนิสา  ศิวิลัย ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

4 นางรัญญาภัทร  อัยรา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

5 นางสาววีรยา  โพยมรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการ

6 นางสาววิภา  เทียนขาว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

7 นายธีระกุล  นอยยม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

8 นายศุภชัย  สุวรรณเทพ พนักงานพิมพดีด

1 นายเฉลียว  คําดี ประธานสหวิทยาเขตวังจันทน

2 นางอรสา  ทรงศรี ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกโสน)

3 ส.ต.ท.ธีระ  ล้ิมสุวรรณ ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมกฎหมายและคดี

4 นางเนตรนุช  แกวมณี นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ

5 นางสาวภัทรโรบล  จันทรดํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

6 จ.ส.ต.จิรกร  บุญศรีภูมิ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

7 นางสาวสุกัญญา  ชลทา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1 จ.ส.อ.ประมวล  วันมี ประธานสหวิทยาเขตบางกลางทาว

2 นายวิเชียร  ปนมวง ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกทานตะวัน)

3 นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมอํานวยการ

4 นางทิพวรรณ  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

5 นางสาวอรุณประไพ  เพ็งสลุด นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

6 นางนุชลี  ดีคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

7 นายสวิท  ชัยอํานาจ ครูชวยราชการ สพม.39

8 นางสาวธิดารัตน  พุมอ่ิม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

   

 บุคคลนอกเหนือจากรายชื่อดังกลาว เปนฝายดําเนินการประชุม ชวยอํานวยการประชุมและ 
เปนผูสังเกตการณประชุม ทั้งนี้ ประธานการประชุมไดกําหนดใหผูเขารวมประชุมนําขอมูลกลับไปทบทวน หากม ี
การแกไขเพ่ิมเติมจากที่ไดแจงในที่ประชุม ใหสงขอมูลดังกลาวมายังกลุมนโยบายและแผน เพ่ือเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาเปลี่ยนแปลงในภายหลังได  
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กลุมนโยบายและแผน สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39  

เมื่อการประชุมดําเนินมาถึงเวลา 17.00 น. นายสุชน วิเชียรสรรค ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลาวปดการประชุม  
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รายชื่อผูเขารวมประชมุและไมเขารวมประชมุ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค  ผอ.สพม.39 
2. นายศกัดา  สินมา  ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
3. นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ  ประธานสหวิทยาเขตพุทธชินราช  
4. นายอมร  ออนสี   ประธานสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 
5. นายเฉลียว  คําดี   ประธานสหวทิยาเขตวังจันทน 
6. จ.ส.อ.ประมวล  วันม ี  ประธานสหวิทยาเขตบางกลางทาว 
7. นายจลัญ  อินตายวง  ประธานสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 
8. นายเจษฎา  ปานะจํานงค  รองประธานสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 
9. นายวิโรจน  รอดสงฆ  ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกรัก) 
10. นางอรสา  ทรงศรี  ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกโสน) 
11. นายวิเชียร  ปนมวง  ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกทานตะวัน) 
12. นายชยพล  เอ็บมูล  ผูแทนประธานสหวิทยาเขตหลวงพอเพชร  
13. นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมอํานวยการ 
14. นางเนตรนุช  แกวมณี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
15. จ.ส.ต.จิรกร  บุญศรีภูม ิ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
16. นางสาวธิดารัตน  พุมอ่ิม  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
17. นางสาวปฎฐพร  ชมภูศร ี  พนักงานธุรการ ส.4 
18. นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์ เจาหนาที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
19. นายศภุชัย  สุวรรณเทพ  พนักงานพิมพดีด 
20. นางสุวณี  นอยผา  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
21. นางสุนิสา  ศิวิลัย   ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
22. นางสาวอรุณประไพ  เพ็งสลุด นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
23. นางสาวพัชราวัลย  ธรรมสโรช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
24. นายธีระกุล  นอยยม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
25. นายธิชาพงษ  บุญหอ  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
26. นางสาวอนุสรา  จุยตาย  พนักงานราชการ 
27. นางสาววรรณิศา  คําจันทร เจาหนาที่ธุรการ 
28. นางสาวนันทิยา  เงินศรี  เจาหนาที่ธุรการ 
29. นายบุญสง  สืบสายออน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
30. นางปาริตา  ศรีวิชา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
31. นางกาญจนา  รัตนชัยพิพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
32. นางสาววิภา  เทียนขาว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
33. นางสุภรีย  หอมสะอาด  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
34. นางสาวพจนศศ ิ ปูซึ้ง  พนักงานพิมพดีด 
35. นายสุรศักดิ์  กรไพร  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
36. ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสวุรรณ  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 
37. นายสวิท  ชัยอํานาจ  ครูชวยราชการ สพม.39 
38. นายกฤษฎา  พรหมอินทร  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
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39. นางสาวอรสิณียาพ  ศรีสองเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
40. นายวรศกัดิ์  กันสุทธิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
41. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
42. นางสาวจํานงจิต  วิทยานันท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
43. นายคณนิ  อุดมความสุข  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
44. นางนุชลี  ดีคํา   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
45. นายวรรณุกร  แพงนอย  เจาหนาที่ธุรการ 
46. นางชวนชม  นิ่มเจริญ  ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
47. นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย  นักวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ 
48. นางโชติกา  กุลจู   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
49. นางสาวภัทรโรบล  จันทรดํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
50. นางสาวธีราพร  อุนบาง  นักจิตวิทยาโรงเรียน 
51. นางวราภรณ  สนสกล  ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
52. นางทิพวรรณ  ถาวรโชต ิ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
53. นางสาวณภัทร จุลพงษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
54. นางสาววีรยา  โพยมรัตน  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
55. นายสมเจตน  พันธพรม  ศกึษานิเทศกชํานาญการ 
56. นายวีระ  แกวสา   พนักงานขับรถยนต 
57. นายอนุวัตร  อุดม  พนักงานขับรถยนต 
58. นางพิมล  นวมชุม  แมบาน 
59. นางรัตนา  มวงสวน  แมบาน 
60. นายธีรนันท  เทศคลัง  เจาหนาที่ธุรการ ศูนยประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ   
61. นางสาววิมลรัตน  กองมงคล นักศึกษาฝกประสบการณ 
62. นางสาวเกวลิน  ชลสินธุ  นักศึกษาฝกประสบการณ 
63. นางสาวกนกวรรณ  พิรณฤทธิ์ นักศึกษาฝกประสบการณ 
64. นางสาวสุภาพร  วิชาชัย  นักศึกษาฝกประสบการณ 
65. นางสาวสิริยากร  จอมแกว นักศึกษาฝกประสบการณ 

 
รายชื่อผูไมเขารวมประชุม (ติดราชการหรือเหตุจําเปนเรงดวน) 

1. นายสุทธิดล  พุทธรักษ  รอง ผอ.สพม.39 
2. นายศกัดิ์ชัย  ทุงโพธิแดง  ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร 
3. นายบัญชร  จันทรดา  ประธานสหวิทยาเขตหลวงพอเพชร 
4. นายธารา  นวมศิร ิ  ประธานสหวิทยาเขตพระแทนศิลาอาสน 
5. นางจารุนันท   โพธิ์ทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
6. นางอําพา  สุขสบาย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
7. นางสาวสุกัญญา  ชลทา  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
8. นางเตือนใจ  พรมมี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
9. นายปริญ  สวนทองสุข  ครูชวยราชการ สพม.39 
10. นางนงลักษณ  สุวรรณเทพ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
11. นายกาญจนมาโนชญ  ขุนกอง ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
12. นายอิทธิพงษ  ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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13. นางมาราศรี  มีโชค  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
14. นางรัญญาภัทร  อัยรา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
15. นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม  ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
16. นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิยศ ศกึษานิเทศกชํานาญการ 
17. นายพรรณชัย  ใบศรี  เจาหนาที่ธุรการ 
18. นายนพดล   ธานีตระกูล  พนักงานขับรถยนต 
19. นางพิมล  นวมชุม  แมบาน 
20. นางรัตนา  มวงสวน  แมบาน 
21. นางสาวมัสรินทร  รินลา  นักศึกษาฝกประสบการณ 

 

 
รายชื่อผูเขารวมประชมุและไมเขารวมประชมุ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 

 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายสุชน  วิเชียรสรรค  ผอ.สพม.39 
2. นายศกัดิ์ชัย  ทุงโพธิแดง  ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร 
3. นายศกัดา  สินมา  ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
4. นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ  ประธานสหวิทยาเขตพุทธชินราช  
5. นายอมร  ออนสี   ประธานสหวิทยาเขตเอกาทศรถ 
6. นายเฉลียว  คําดี   ประธานสหวิทยาเขตวังจันทน 
7. จ.ส.อ.ประมวล  วันม ี  ประธานสหวิทยาเขตบางกลางทาว 
8. นายบัญชร  จันทรดา  ประธานสหวิทยาเขตหลวงพอเพชร 
9. นายจลัญ  อินตายวง  ประธานสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 
10. นายเจษฎา  ปานะจํานงค  รองประธานสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 
11. นายวิโรจน  รอดสงฆ  ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกรัก) 
12. นางอรสา  ทรงศรี  ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกโสน) 
13. นายวิเชียร  ปนมวง  ประธานเครือขายรวมพัฒนา (หมูดอกทานตะวัน) 
14. นายชยพล  เอ็บมูล  ผูแทนประธานสหวิทยาเขตหลวงพอเพชร  
15. นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมอํานวยการ 
16. นางเนตรนุช  แกวมณี  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
17. จ.ส.ต.จิรกร  บุญศรีภูม ิ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
18. นางสาวธิดารัตน  พุมอ่ิม  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
19. นางสาวปฎฐพร  ชมภูศร ี  พนักงานธุรการ ส.4 
20. นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์ เจาหนาที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
21. นายศภุชัย  สุวรรณเทพ  พนักงานพิมพดีด 
22. นางสุวณี  นอยผา  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
23. นางสุนิสา  ศิวิลัย   ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
24. นางสาวอรุณประไพ  เพ็งสลุด นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
25. นางสาวพัชราวัลย  ธรรมสโรช นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
26. นายธีระกุล  นอยยม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
27. นายธิชาพงษ  บุญหอ  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
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28. นางสาวอนุสรา  จุยตาย  พนักงานราชการ 
29. นางสาววรรณิศา  คําจันทร เจาหนาที่ธุรการ 
30. นางสาวนันทิยา  เงินศรี  เจาหนาที่ธุรการ 
31. นายบุญสง  สืบสายออน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
32. นางปาริตา  ศรีวิชา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
33. นางกาญจนา  รัตนชัยพิพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
34. นางสาววิภา  เทียนขาว  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
35. นางสุภรีย  หอมสะอาด  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
36. นางสาวพจนศศ ิ ปูซึ้ง  พนักงานพิมพดีด 
37. นายสรุศักดิ์  กรไพร  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
38. ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสวุรรณ  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 
39. นายสวิท  ชัยอํานาจ  ครูชวยราชการ สพม.39 
40. นายกฤษฎา  พรหมอินทร  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
41. นางสาวอรสิณียาพ  ศรีสองเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
42. นายวรศกัดิ์  กันสุทธิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
43. นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
44. นางสาวจํานงจิต  วิทยานันท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
45. นายคณนิ  อุดมความสุข  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
46. นางนุชลี  ดีคํา   นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
47. นายวรรณุกร  แพงนอย  เจาหนาที่ธุรการ 
48. นางชวนชม  นิ่มเจริญ  ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
49. นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย  นักวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ 
50. นางโชติกา  กุลจู   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
51. นางสาวภัทรโรบล  จันทรดํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
52. นางสาวธีราพร  อุนบาง  นักจิตวิทยาโรงเรียน 
53. นางวราภรณ  สนสกล  ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
54. นางทิพวรรณ  ถาวรโชต ิ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
55. นางสาวณภัทร จุลพงษ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
56. นางสาววีรยา  โพยมรัตน  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
57. นายสมเจตน  พันธพรม  ศกึษานิเทศกชํานาญการ 
58. นายวีระ  แกวสา   พนักงานขับรถยนต 
59. นายอนุวัตร  อุดม  พนักงานขับรถยนต 
60. นางพิมล  นวมชุม  แมบาน 
61. นางรัตนา  มวงสวน  แมบาน 
62. นายธีรนันท  เทศคลัง  เจาหนาที่ธุรการ ศูนยประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ   
63. นางสาววิมลรัตน  กองมงคล นักศึกษาฝกประสบการณ 
64. นางสาวเกวลิน  ชลสินธุ  นักศึกษาฝกประสบการณ 
65. นางสาวกนกวรรณ  พิรณฤทธิ์ นักศึกษาฝกประสบการณ 
66. นางสาวสุภาพร  วิชาชัย  นักศึกษาฝกประสบการณ 
67. นางสาวสิริยากร  จอมแกว นักศึกษาฝกประสบการณ 
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รายชื่อผูไมเขารวมประชุม (ติดราชการหรือเหตุจําเปนเรงดวน) 
1. นายสุทธิดล  พุทธรักษ  รอง ผอ.สพม.39 
2. นายธารา  นวมศิร ิ  ประธานสหวิทยาเขตพระแทนศิลาอาสน 
3. นางจารุนันท   โพธิ์ทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
4. นางอําพา  สุขสบาย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวสุกัญญา  ชลทา  นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
6. นางเตือนใจ  พรมมี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
7. นายปริญ  สวนทองสุข  ครูชวยราชการ สพม.39 
8. นางนงลักษณ  สุวรรณเทพ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9. นายกาญจนมาโนชญ  ขุนกอง ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
10. นายอิทธิพงษ  ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
11. นางมาราศรี  มีโชค  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
12. นางรัญญาภัทร  อัยรา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
13. นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม  ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
14. นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิยศ ศกึษานิเทศกชํานาญการ 
15. นายพรรณชัย  ใบศรี  เจาหนาที่ธุรการ 
16. นายนพดล   ธานีตระกูล  พนักงานขับรถยนต 
17. นางพิมล  นวมชุม  แมบาน 
18. นางรัตนา  มวงสวน  แมบาน 
19. นางสาวมัสรินทร  รินลา  นักศึกษาฝกประสบการณ 

 



นายสชุน วเิชยีรสรรค ์ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษามธัยมศกึษา เขต
39 ประธานประชมุจัดทําแผนปฏบิตักิารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผน
ปฏบิตัริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื�อเป็นการวางแนวทางในการ
บรหิารจัดการ การกํากบั และตดิตามผลการดําเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐาน
และใชเ้ป็นเครื�องมอืในการบรหิารจัดการศกึษาของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
อนัจะสง่ผลตอ่การนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและบรรลตุามวตัถปุระสงค์
เป้าหมายของการจัดการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ จัด
ระหวา่งวนัที� 17 – 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้
อตุรดติถ ์จังหวดัอตุรดติถ์

สพม.39 ประชุมเชงิปฏิบัติการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจาํป�
2563 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป� (พ.ศ.2563-2565)
 22 มกราคม 2563  ขา่วภาคเหนอื
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)   
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