
 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  1 

ที ่169 / 2557 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล รับผิดชอบ จัดเก็บและรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
………………………………………. 

  ด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท ากรอบหลักเกณฑ์ 
แนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดตัวชี้วดั 
และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  จ านวน 5 กลยุทธ์ 50 ตัวชี้วัด โดยรายงานพร้อมแนบไฟล์รายการอ้างอิงส่งผ่าน
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (Action plan Report System : ARS)   
ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบก ากับดูแล  ควบคุม จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
          1. คณะกรรมการอ านวยการ    

   1)  นายประพฤทธิ์   สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1              ประธานกรรมการ 
   2)  นายนเรศ โปร่งแสง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1        รองประธานกรรมการ 
   3)  รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน  กรรมการ 
   4)  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
   5)  นายสมบูรณ์   สนมฉ่ า             ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการและเลขานุการ 
   6)  นางดิศรา  พรมโต              นักวิเคราะหน์โยบายและแผน               กรรมการและผู้ช่วยฯ 

 มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามกลยุทธ์/ตัวชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ประสบผลส าเร็จ  ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน เพื่อรับทราบ 
ปัญหาอุปสรรค และน ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
  
กลยุทธ์ที ่ 1  :  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

2.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวช้ีวัดที่  1 : ระดับความส าเร็จตาม
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561)  ประกอบด้วย    

1)  นายเฉลิม  ปาลาศ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายเจริญ  ตันบุญ    ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
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           3.  คณะกรรมการรบัผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่ 3  :  ระดับความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย 

1)  นายเฉลิม  ปาลาศ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายจักรกฤช  แก้วสุข  ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

         4.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่  4  :  ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญากุลศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

         5.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่  5  :  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 3  
ที่อ่านไม่ออกลดลง  ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านไม่ออกลดลง  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายอุทัย  พรมโสภา  ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

         6.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่  7  :  ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  ว่าที่ พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

         7.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่  8  :  ร้อยละของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  ตัวชี้วัดที่ 9  :  ร้อยละของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  ตัวชี้วัดที่ 10 :  ระดับ
ความพึงพอใจของครูในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  (แท็บเล็ต) เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 

1)  นายเฉลิม  ปาลาศ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
4)  นายปรีชา   สุขเกษม  ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
5)  นายสมบูรณ์  วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
6)  นางวัชรา  ค าภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
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         8.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่  11  :  ร้อยละของนักเรียน ป.6   
ม.3  ม.6  โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่มีผลการสอบ O-NET  วิชาต่างๆ  สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น 
ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคมุตัวชี้วัด 
3)  ว่าที่ พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

         9.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล   ตัวชี้วัดที่  12  :  ร้อยละของโรงเรียนปฐมวัย
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางวนิดา  อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 13  :  ร้อยละการยกระดับ
วิชาการโรงเรียนในฝัน  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตวัชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางสาวเสาวพิศ    อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 11.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 15  :  ร้อยละของโรงเรียนวิถี
พุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย 

1)  นายเฉลิม  ปาลาศ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางทับทิม   ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นายชาญยุทธ  มั่งคั่ง  ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 12.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 16  :  ระดับความส าเร็จของ
โรงเรียนสุจริตสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานแสดงความส าเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ ของผู้บริหาร ครู
และนักเรียน (โครงการโรงเรยีนสุจริต)  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางทับทิม   ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
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 13.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 17 :  ระดับความส าเร็จของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี  
นาฏศิลป์ไทย  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายสุนทร  อองกุลนะ  ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นางทับทิม   ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 14.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 18 :  ระดับความส าเร็จของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของนักเรียน  ประกอบด้วย 

1)  นายสุระ  อ่อนแพง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายจักรา  วาทหงษ์  ผอ.กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางสุนันทินี  อ่อนแพง นักวิชาการศึกษา    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 15.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 19 : อัตราส่วนผู้เรียนระดับ   
ก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ  3 – 5 ปี  ตัวช้ีวัดที่ 20 : อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร  
กลุ่มอายุ  6 – 11 ป ี ตัวชี้วัดที่ 21 : อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 
15 – 17 ปี  ประกอบด้วย 

1)  นายสุระ  อ่อนแพง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายจักรา  วาทหงษ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางรุจีวัลย์  แพฟ้ืน  นักวิชาการศึกษา    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นายสมบูรณ์  วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
5)  นางวัชรา  ค าภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 16.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล  ตัวชี้วัดที่  22  :  ร้อยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  ตัวช้ีวัดที่ 23  : ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ   ตัวช้ีวัดที่ 24  :  
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 

1)  นายนเรศ  โปร่งแสง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายสมบูรณ์  วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นางวัชรา  ค าภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
5)  นางรุจีวัลย์  แพฟ้ืน  นักวิชาการศึกษา    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล   
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 17.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 25  :  ร้อยละของนักเรียน
ประถมศึกษาออกลางคัน  ตัวช้ีวัดที่ 26  :  ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน  ตัวชี้วัดที่ 27  :   
ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายออกกลางคัน  ประกอบด้วย 

1)  นายนเรศ  โปร่งแสง    รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายสมบูรณ์  วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นางวัชรา  ค าภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
5)  นางรุจีวัลย์  แพฟ้ืน  นักวิชาการศึกษา    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 18.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล  ตัวชี้วัดที่ 28  :  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

1)  นายนเรศ  โปร่งแสง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายธิติวุฒิ  มังคลาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นางจันทร์ธิรา  วงษ์วรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 19.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 36  :  ร้อยละของจ านวนอัตรา
จ้างวุฒิปริญญาตรีที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้สถานศึกษา   ตัวช้ีวัดที่ 37  :  รอ้ยละของสถานศึกษาที่ครู
สามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มข้ึนโดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงประกอบด้วย 
 1) นายเชษฐ์  ไทยปิยะ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 2)  นางตวงพร  ค้ าชู  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
 3)  นางสาลี่  สุปินะ  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

20.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 38 : ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตัวชี้วัดที่ 39 : ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพเป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม   
ตัวช้ีวัดที่ 40  :  ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e – Training ประกอบด้วย 
 1) นายวิเชียร  ทรงศรี  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 2) นางตวงพร  ค้ าชู  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
 3)  นางพรสรรค์  เขียวเพชร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
 4)  นางอารยา  ศรีธวัช  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
  5)  นางสาวพัชรินทร์  ไชยนิลวงค์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
 6)  นางยุพา  เหมือนภักตร์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลัก     
ธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 21.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 42 : ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 

1)  นายนิรัติ  โปร่งแสง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางชะเรียม  ชัยทอง  ผอ.กลุ่มอ านวยการ   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางสุดจิตร  เข็มเพ็ชร  นักจัดการงานทั่วไป   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 22.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 43  :  ระดับความส าเร็จ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนด  ประกอบด้วย 

1)  นายยงยุทธ  พรมฝาย  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางบุปผา   วิจิตรา  ผอ.กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายวิเนต   จันทร์วิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 23.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 44  :  ร้อยละของสถานศึกษา
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมีการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายเจริญ  ตันบุญ    ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 24.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 45  :  ระดับความส าเร็จของการ
นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตัวช้ีวัดที่ 46  :  ระดับ
ความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ   ตัวชี้วัดที่ 47  :  ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

1)  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางปานทอง  ปัญญาเดช   ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
4)  นายสุนทร   อองกุลนะ  ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
5)  นายเจริญ  ตันบุญ    ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
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25.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล   ตัวช้ีวัดที่ 48  :  ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประกอบด้วย 

1)  นายยงยุทธ พรมฝาย  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายพงษ์ศักดิ์  ฉายบ้านใหม่ นักวิชาการพัสดุ    ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นางกนกพร  ทาเหล็ก  นักวิชาการเงินและบัญชี   ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 

 26.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 49  : ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ประกอบด้วย 

1)  นายเฉลิม  ปาลาศ  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายเจริญ  ตันบุญ    ศึกษานิเทศก์    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
27.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุมและจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 50  :  ระดับความส าเร็จของการ 

จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ประกอบด้วย 
1)  นายนเรศ  โปร่งแสง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2)  นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
3)  นายธิติวุฒิ  มังคลาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเกบ็และรายงานข้อมูล 
4)  นางจันทร์ธิรา  วงษ์วรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูล 
 

 คณะกรรมการรับผิดชอบ ก ากับ ควบคุม และจัดเก็บข้อมูล ทุกตัวชี้วัด มีหน้าที่ จัดท าข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด     
ที่รับผิดชอบรายงานการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรับรองข้อมูลพร้อม
แนบเอกสารอ้างอิงจัดท าเป็นไฟล์แนบ   น าส่งคณะกรรมการชุดที่ 29 เพ่ือรายงานผลผ่านระบบรายงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (Action  plan  Report  System  :  ARS) ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน      
          28. คณะกรรมการรับผิดชอบ สร้างแบบสอบถามให้สถานศึกษารายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม AMSS 
รายงานผลผ่านระบบรายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (Action plan Report 
System : ARS) ตามก าหนดเวลา 6,9 และ 12 เดือน  ประกอบด้วย 
 1) นายนิรัติ  โปร่งแสง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1  ประธานกรรมการ 
 2) นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ 
 3) นางชะเรียม   ชัยทอง  ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 4) นางสุดจิตร  เข็มเพ็ชร  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 5) นางดิศรา พรมโต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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 มีหน้าที่ สร้างแบบสอบถามเพ่ือให้สถานศึกษารายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม AMSS รายงานผ่านระบบรายงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (Action plan Report System : ARS) พร้อมแนบ
เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ  ตามก าหนดระยะเวลา 6 , 9 และ 12 เดือน 
          29. คณะกรรมการประเมินตนเองของสพป.อุตรดิตถ์ และสถานศึกษา ตามแบบ SAR Card ประกอบด้วย 

    1)  นายประพฤทธิ์  สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1              ประธานกรรมการ 
   2)  นายนเรศ  โปร่งแสง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1        รองประธานกรรมการ 
   3)  รองผู้อ านวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน   กรรมการ 
   4)  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย     กรรมการ 

    5)  นายวินัย   เอ่ียมสกุล       กรรมการผู้แทนใน กพท.             กรรมการ 
    6)  นายสุรินทร์   เนียมแก้ว   กรรมการผู้แทนใน ก.ต.ป.น.                   กรรมการ 
    7)  นายจักรา  วาทหงษ์   กรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.            กรรมการ 
    8) นายสมบูรณ์  สนมฉ่ า   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
    9) นางดิศรา  พรมโต  นักวิเคราะห์นโนบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 มีหน้าที่ ประเมินตนเองตามแบบ SAR Card และวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองไปปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

     ให้คณะกรรมการ   ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ    
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด   
  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                               สั่ง   ณ   วันที่  10  เมษายน   พ.ศ.  2557 

                                                             
(นายประพฤทธิ์  สุขใย) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 

 

 

 


