
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และกจิกรรมทีแ่สดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ 

 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
พร้อมตัวอย่างกิจกรรมทีด่ำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2563 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษา เพื ่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินการได้มีการพัฒนางานโดยเปิดโอกาสและส่งเสริม
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานงบประมาณ การกำหนดนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2563 –2565และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 
– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมโดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่การสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
การสอบถามความต้องการพัฒนาของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสอบถามความคิด เห็นของ
ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาในสังกัด ในการประชุมกำหนดนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประกอบด้วย 
ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในการอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2563 - 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนและมีกระบวนงานในการจัดทำมีดังนี้ 

1) ศึกษานโยบายที่เก่ียวข้อง พร้อมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2561 – 2564  
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2563 -2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 

2) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่  30 มกราคม 
2563  ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่  จงัหวัดสงขลา   



3) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย การพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 
2562  ณ โรงแรมชฎา ไทยวิลเลจ  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

4) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การนิเทศการศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องคชาธาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

5) จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2563 – 2565 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  คณะกรรมการประกอบด้วย 
ผู้แทนคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล 
ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครู ผู้แทนบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

6) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
พ.ศ.2563 – 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 
2562  ณ บ้านชมเลรีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ 
นโยบาย พร้อมปฏิทินดำเนินงาน 

7) รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้แทนสถานศึกษา
ในสังกัดทุกโรง และปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการ
ดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินการ 

1.สรุปแผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2563 – 2565  

 แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ.2563 – 2565 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา คราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563    
และมีการประกาศเผยแพร่สู่สาธารณชนหลายช่องทาง เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ผ่านการ
ประชุม สถานศึกษาในสังกัด กลุ่มงานต่างๆ ผู้สนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
พ.ศ.2563 – 2565 
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0
%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8
%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa
%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/ 

 

รายละเอียดของข่าวกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 

http://www.sea16.go.th/blog/2019/10/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e
0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8
%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95
%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-3/ 

 

http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87/
http://www.sea16.go.th/blog/2019/10/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-3/
http://www.sea16.go.th/blog/2019/10/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-3/
http://www.sea16.go.th/blog/2019/10/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-3/
http://www.sea16.go.th/blog/2019/10/07/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-3/


 

 

 

 

 

 



2.สรุปแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้กำหนดแผนการบริหารงบประมาณและ
กำหนดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5,000,000 บาท ดังนี้ 

 (1) กลุ่มงบบริหารสำนักงาน  จำนวน  4,100,000 บาท 

 (2) กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน     900,000 บาท 

                รายละเอียดของแผนการบริหารงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดังนี้  

1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

กลุ่มงบบริหารสำนักงาน จำแนกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำแนกเป็น  
  -ค่าวัสดุสำนักงาน 750,000 
  -ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะเดินทางไปราชการ 500,000 
  -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 85,000 
  -ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000 
  -ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 175,000 
  -ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 70,000 
  -ค่าจ้างเหมาบริการ 583,000 
  -ค่าใช้จ่ายในการประชุม 180,000 
 รวมค่าตอบแทน สอยและวัสดุ 2,693,000 
2 ค่าสาธารณูปโภค จำแนกเป็น  
  -ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเตอร์เน็ต ฯ 620,000 
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 787,000 
 รวมค่าใช้จ่ายประจำ 4,100,000 

 

 
 
 
 

 

 



2) แผนการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 กลุม่งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

ค่าน้ำหนัก
ร้อยละ 

งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย์ 

1      3.01 27,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 

1 1.70 15,300 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 27.44 247,000 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสเข้าถึงการบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

2 5.41 48,700 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- - 
- 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

4 62.44 562,000 

  รวม 11 100 900,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกลุ่ม  
 

                    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-
content/uploads/sites/11/2020/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%
8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E
0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B563-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1.16-1.pdf 
  

 

2.  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการ ให้เข้าร่วมตรวจติดตามและสังเกตการณ์ การดำเนินงานการ
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสตูล สำนักงานป.ป.ช ภาค 9 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลประกอบด้วย ผอ.สพม.เขต 16, ผอ.โรงเรียนในสังกัด
สพม.เขต 16, ผู้แทนทางด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบและป้องกันปัญหาทุจริตในการเรียกรับเงินหรือประโยชน์เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนของสถานศึกษา  
และจากการรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของการดำเนินงานโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนได้ปฎิบัติตามนโยบายและไปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ. ทุกข้ันตอน จึงทำให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B563-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1.16-1.pdf
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B563-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1.16-1.pdf
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B563-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1.16-1.pdf
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/06/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B563-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A1.16-1.pdf


รายละเอียดข่าวกิจกรรมให้เข้าร่วมตรวจติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2563 

https://www.facebook.com/sesao16/posts/2485182024916735 

 

3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำหลักสูตรพัฒนา
มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวอุทยานธรณีสตูล  ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะชีวาเลย์ บีช  
รีสอร์ท อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดำเนินการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำหลักสูตร
พัฒนามัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวอุทยานธรณีสตูล ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะชีวาเลย์ บีช   
รีสอร์ท อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การดำเนินการในครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์
ท้องถิ่นเพ่ือร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มและร่วมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
การมีงานทำ พัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับ
อุทยานธรณีสตูล ตลอดจนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยวและเพ่ิมโอกาสในการสร้าง
อาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ มคีณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 

 

 รายละเอียดของข่าวกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำหลักสูตรพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว
อุทยานธรณีสตูล    

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzcENwDAIQ9GNKoKNgf0Xq5Ko9Pr1ZHtAWow
WaYt8~%3BIZCZ4KBLxBHyEYYlil7gscRWRO0Rf2jXns0bETo3uYLQAMbTA~-~-
.bps.a.2536612629773674&type=1&__tn__=HH-R 

 

 

https://www.facebook.com/sesao16/posts/2485182024916735
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzcENwDAIQ9GNKoKNgf0Xq5Ko9Pr1ZHtAWowWaYt8~%3BIZCZ4KBLxBHyEYYlil7gscRWRO0Rf2jXns0bETo3uYLQAMbTA~-~-.bps.a.2536612629773674&type=1&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzcENwDAIQ9GNKoKNgf0Xq5Ko9Pr1ZHtAWowWaYt8~%3BIZCZ4KBLxBHyEYYlil7gscRWRO0Rf2jXns0bETo3uYLQAMbTA~-~-.bps.a.2536612629773674&type=1&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzcENwDAIQ9GNKoKNgf0Xq5Ko9Pr1ZHtAWowWaYt8~%3BIZCZ4KBLxBHyEYYlil7gscRWRO0Rf2jXns0bETo3uYLQAMbTA~-~-.bps.a.2536612629773674&type=1&__tn__=HH-R


 

 

4.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานวิชาการ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มีการประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านวิชาการพร้อม
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกันกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการให้สอดคล้องตามบริบทของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ให้เกิดประสิทธิผลและสนองนโยบายรัฐบาล   ซึ่งได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 
18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยมีผู้อำนวยการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านการศึกษา หัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ ในสังกัดสพม.เขต 16  
 
 

รายละเอียดของข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานวิชาการโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2538924329542504&type=3&__tn__=-UC-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2538924329542504&type=3&__tn__=-UC-R


 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
  

คำสั่งและรายงานการประชุม 

ของ 

การดำเนินการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม มีดังนี้ 
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