นางสาวปณิ ด า โพธิทอง : เจ้า พน ก
ั งานธุ ร การ

กลุ่ม นโยบายและแผน

หน ง
ั สือ รอลงร ับ : 0 รายการ

หน ง
ั สือ ย้า ยเข้า ใหม่ : 0 รายการ

รายการหน ง
ั สือ เวี ย น : รายการ

งานสารบรรณ

หน ง
ั สือ ส่ว นต ัว

รายงาน

ระบบวินิ จ ฉัย ส ังการ

ระบบจอง/น ด
ั หมาย

ระบบข่า ว

ดาวน์ โ หลด

งานสารบรรณ

หน ง
ั สือ ส่ว นต ัว

รายงาน

ระบบวินิ จ ฉัย ส ังการ

ระบบจอง/น ด
ั หมาย

ระบบข่า ว

ดาวน์ โ หลด

ิ ประชุม การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศก
ึ ษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565
กลุม
่ งาน -> กลุม
่ นโยบายและแผน -> กลุม
่ งานนโยบายและแผน -> ขอเชญ
ึ ษาขันพืนฐาน รายงานผลตามมาตรฐานสํา
และประชุมการนํ าเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชวัี ดแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศก

ิ ประชุม การจ ัดทําแผนพ ัฒนาคุณภาพการศก
ึ ษาข ันพืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และประชุมการนําเสนอรายงานผลการดําเนิน
ขอเชญ
ํ น ักงานคณะกรรมการการศก
ํ
ึ ษาข ันพืนฐาน รายงานผลตามมาตรฐานสา
งานตามต ัวชวี ัดแผนปฏิบ ัติราชการ ของสา
่ : นางสาวปณิดา โพธิทอง
ผูส
้ ง

่ : 27/09/2019 16:30
ว ันทีสง
ิ ประชุม การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศก
ึ ษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และประชุมการนํ าเสนอรายงานผลการ
เรือง : ขอเชญ
ึ ษาขันพืนฐาน รายงานผลตามมาตรฐานสํา
ดําเนินงานตามตัวชวัี ดแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศก
ึ ษามัธยมศก
ึ ษา เขต 9
รายละเอียด : เรียน ผู ้อํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศก

ึ ษามัธยมศก
ึ ษา เขต 9 จะดําเนินการจัดประชุมการรายงานข ้อมูลตามตัวชวัี ดแต่ละนโยบาย
สํานักงานเขตพืนทีการศก
ึ ษาขันพืนฐาน ในวันที 30 กันยายน 2562 และระหว่างวันที 1-2 ตุลาคม 2562 นํ าผลการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศก
ื
ดําเนินงานตามตัวชวัี ดแผนปฏิบต
ั ริ าชการ ปี งบประมาณ 2562 (เมือวันที 30 กันยายน 2562) มาวิเคราะห์เชอมโยงและ
ึ ษาธิการ และหน่วยทีเกียวข ้อง เพือทํา
สอดคล ้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามนโยบายของกระทรวงศก
ึ ษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2563 -2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศก
ึ ษามัธยมศก
ึ ษา เขต 9 เป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อย จึงขอ
ดังนัน เพือให ้จัดประชุมดังกล่าว ของสํานักงานเขตพืนทีการศก
ปรับเปลียนกําหนดการประชุมดังนี

ั 2
1. ให ้ผู ้รับผิดชอบตามตัวชวัี ดแผนปฏิบต
ั ริ าชการ เข ้าร่วมประชุม ในวันที 30 กันยายน 2562 ณ ห ้องประชุม ชน
ึ ษามัธยมศก
ึ ษา เขต 9 ตังแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต ้นไป พร ้อมทังนํ าเสนอข ้อมูลในทีประชุมทราบ
สํานักงานเขตพืนทีการศก

2. ให ้ผู ้อํานวยการกลุม
่ ทุกกลุม
่ ผู ้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสงั กัดทุกคน เข ้าร่วมประชุม วันที 1 2 ตุลาคม 2562 ณ ห ้องประชุม อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ตังแต่เวลา 07.30 น. เป็ นต ้นไป

จึงเรียนมาเพือโปรด

1.ทราบ

2.ลงนามในบันทึกแจ ้งเวียน ให ้บุคลากรในสงั กัดทราบ

นางสาวปณิดา โพธิทอง

ตําแหน่ง เจ ้าพนักงานธุรการชาํ นาญงาน
เอกสารแนบ :

7.ตารางกําหนดการอบรม.xls

ความคิดเห็นที 1
โดย : สุวภรณ์ พันธ์ลก
ู ฟั ก
ว ันที : 27/09/2562 16:40
รายละเอียด :

เรียน ผอ. สพม. 9
เพือโปรดพิจารณาปรับกําหนดการประชุมฯ
ความคิดเห็นที 2

โดย : สุวภรณ์ พันธ์ลก
ู ฟั ก
ว ันที : 27/09/2562 17:50
รายละเอียด :

เรียน ผอ. สพม. 9
เพือโปรดพิจารณาปรับกําหนดการประชุมฯ
ความคิดเห็นที 3

ี งเพราะดี
โดย : นายบํารุง เสย
ว ันที : 27/09/2562 18:42
รายละเอียด :

เห็นควรอนุญาตปรับกําหนดการ
ความคิดเห็นที 4

ั กิตติพรี เดช
โดย : ผอ.เจริญชย
ว ันที : 27/09/2562 19:56
รายละเอียด :

เห็นชอบ/แจ ้ง
แสดงความคิดเห็น

ภาพ
รายละเอียด

ตอบคําถาม

Reset
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ที่ ศธ 04239/5080

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่เกี่ยวข้อง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัดประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรั บการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายัง ธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ว5081

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุ รี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายังธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ว5081

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายังธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ ว5081

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายังธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ว5081

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน นายธวัช หมอยาดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิ งจังหวัดสุ พรรณบุรี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้ าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายังธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ ว5081

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน นายนพดล เด่นดวง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายังธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ว5081

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
เรียน นายสุริยา ชิณณะพงศ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการประชุม
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรีย นสงวนหญิงจังหวัดสุ พรรณบุรี ตามกาหนดการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้าน
การศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามคาสั่ งหรื อผู้ แทน ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ส่ งมายังธุรการกลุ่ มนโยบายและแผน
นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ ผ่านระบบ i-Office ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

ที่ ศธ 04239/ว5085

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน นายณรงค์ เพชรล้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย

กาหนดการประชุม

จานวน 1 ฉบับ

ด้ว ย ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุมการจัด ทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทบทวนแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ให้ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เห็ น ว่ า นายณรงค์ เพชรล้ า
ข้าราชการบานาญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากร ในหัวข้อการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-3553-5417 ต่อ 103
โทรสาร 0-3553-6251

ที่ ศธ 04239/ว5085

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตาบลสนามชัย
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน นางสุพัตรา เพชรล้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการประชุม

จานวน 1 ฉบับ

ด้ว ย ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จะดาเนินการจัด ประชุมการจัด ทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทบทวนแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ให้ส อดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561
- 2580) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 เห็ น ว่ า นางสุ พั ต รา เพชรล้ า
ข้าราชการบานาญ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากร ในหัวข้อการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
72 ปี โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-3553-5417 ต่อ 103
โทรสาร 0-3553-6251

ที่ ศธ 04239/5082

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2,3
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
23 กันยายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดประชุม
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความประสงค์จะดาเนินการจัด ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ระหว่างวันที่ 1-2
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 72 ปี ตามกาหนดการที่แนบ
มาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนโยบายด้านการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอความอนุเคราะห์ใช้
ห้ อ งประชุ ม โรงเรี ย นสงวนหญิ ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ส าหรั บ การจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วฯ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
จานวน 55 ท่านในวันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุม ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร 0-3553-5417
โทรสาร 0-3553-5418

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
ที่ 233 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
.............................................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง กําหนดให้มีการแบ่งเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
และ
กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 9 จึงได้ทําร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2561 – 2563 (แผน 3 ปี ) ให้มีการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายด้านการศึกษาของจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้กําหนดไว้ว่าการบริหาร
ราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์การทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จึงขอแต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ดังนี้
1. คณะอานวยการ มีห น้าที่ให้ คําปรึ กษา แนะนํา สนับสนุน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาและตามบริบทของท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกท่าน
4. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรีและนครปฐม
5. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต
6. ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
7. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ประธาน
รองประธาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

2. คณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 - 2565) มีหน้าที่
1. ศึกษาข้อมูลระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทํารายละเอียดข้อมูลการจัดทําร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565

-23.จัดทําร่างแผนพัฒนาคุณภาพการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 ประกอบด้วย
1. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผอ.สพม.9
ประธาน
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
รองประธาน
3. นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
รองประธาน
4. นายสามารถ รอดสําราญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม
รองประธาน
5. นายราชันย์ ทิพเนตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
คณะทํางาน
6. นางถนิมพร เปรมปราศรัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
คณะทํางาน
7. นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง
ข้าราชการบํานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทํางาน
8. นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
ข้าราชการบํานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล
คณะทํางาน
9. นายธวัช หมอยาดี
ข้าราชการบํานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล
คณะทํางาน
10. นายนพดล เด่นดวง
ข้าราชการบํานาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
คณะทํางาน
11. นายสุริยา ชิณณะพงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม (ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม)
คณะทํางาน
12. ประธานสหวิทยาเขตพุเตย/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
13. ประธานสหวิทยาเขตทวารวดี/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
14. ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
15. ประธานสหวิทยาเขตพิมานปฐม/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
16. ประธานสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
17. ประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
18. ประธานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์/หรือผู้แทน
คณะทํางาน
19. ประธานสหวิทยาเขตนเรศวร/หรือผู้แทน
20. นางดวงพร อายุการ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
คณะทํางาน
21. นางรัตตา บุญสงวนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มบุคคล
คณะทํางาน
22. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน

-323. นางสาวศิริพร ขุนภักดี
24. นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
25. นางบังอร ศิลาลิตร์
26. นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี
27. นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
28. นางสาวร่มไทร ดีสอน
29. นางอุบล วงศ์ทับแก้ว
30. นายปราโมทย์ เจตนเสน
31. นางสาวอรไท แสงลุน
32. นางศศิธร ศรีพรหม
33. นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
34. นางสาวอรสา หนูมงกุฎ
35. นายจิรวัฒน์ บุญครอง
36. นางสาวจันจิรา หงส์วิริยกุล
37. นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย
38. นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์
39. นางธนวรรณพร สังข์พิชัย
40. นางสุทธาสินี เปาอินทร์
41. นางศศิธร สิงห์มณี
42. นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
43. นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
44. นางสาวปาณิสรา ศิวะเดชา
45. นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ
46. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
46. นางสาวปณิดา โพธิ์ทอง
47. นายชาญชัย นิ่มอนงค์
48. นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์
คณะทํางาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะทํางาน
นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
คณะทํางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทํางาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
นิติกรชํานาญการ
คณะทํางาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก์
คณะทํางาน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คณะทํางาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทํางาน
พนักงานราชการ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
คณะทํางาน
พนักงานราชการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คณะทํางาน
พนักงานราชการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน
คณะทํางาน/เลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานราชการตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
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3. คณะทางานจั ด ท าเอกสารรู ป เล่ม แผนพัฒ นาการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน (พ.ศ.2563 - 2565) มีห น้า ที่
รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดทําร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2563 - 2565) เพื่อจัดพิมพ์ และ
ทําเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เพื่อนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
พิจารณาต่อไป ประกอบด้วย
1. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานคณะทํางาน
2. นางสาวร่มไทร ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทํางาน
3. นางสาวอรสา หนูมงกุฎ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ
คณะทํางาน
4. นายชาญชัย นิ่มอนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางาน
5. นางสาวปณิดา โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางาน
6. นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ
พนักงานราชการตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
4. คณะวิทยากร มีหน้าที่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามกําหนด และเป็นผู้ช่วยวิทยากรด้านเทคโนโลยีใน
การดําเนินการบรรยายเนื้อหาและ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
ประกอบด้วย
1. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผอ.สพม.9
ประธานคณะทํางาน
3. นายณรงค์ เพชรล้ํา
ข้าราชการบํานาญ
คณะทํางาน
4. นางสุพัตรา เพชรล้ํา
ข้าราชการบํานาญ
คณะทํางาน
5. คณะทางานด้านการเงิน มีหน้าทีจ่ ัดทําเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ดําเนินการเบิก – จ่าย ยืมเงิน จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย
1. นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์
ประธานคณะทํางาน
2. นางศศิธร สิงห์มณี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คณะทํางาน
3. นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
คณะทํางาน
4. นางสาวณัฐฐิกา โตวิวฒ
ั น์
พนักงานราชการตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทํางานและเลขานุการ
6. คณะทางานการรับรายงานตัว ทําหน้าที่ รับรายงานตัวผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
1. นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์
ประธานคณะทํางาน
2. นางอุบล วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
3. นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทํางาน
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4. นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
คณะทํางาน
5. นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ พนักงานราชการตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คณะทํางาน
6. นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ
พนักงานราชการตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
คณะทํางานและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธกี าร
มีหน้าที่ ดําเนินการทางพิธีการ พิธีกร บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ
1. นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ประธานคณะทํางาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
2. นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช
ครูโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
คณะทํางาน
3. นางสาวร่มไทร ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
คณะทํางาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. นางสาวปาณิสรา ศิวะเดชา
พนักงานราชการ สพม.9
คณะทํางานและเลขานุการ
8. คณะทางานฝ่ายสถานที่ และจัดเตรียมอาหารว่าง
มีหน้าที่ ให้การสนับสนุน จัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ในการประชุมให้เรียบร้อย
และจัดเตรียมอาหารว่างให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนสงวนหญิง
ประธานคณะทํางาน
2. นายยอดชาย ขุนสังวาล
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
คณะทํางาน
3. นายทรงศักดิ์ โชติชว่ ง
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
คณะทํางาน
4. นางกฤติยา เหมรี
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
คณะทํางาน
5. นางสาวนิตยา ช่วงชิต
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
คณะทํางาน
6. นางน้ําค้าง แอสมจิตต์
ครูโรงเรียนสงวนหญิง
คณะทํางาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดทําร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดี
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายเจริญชัย กิตติพีรเดช)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ภาพประกอบการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสงวนหญิง

