
 
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  เขต 1 
ที ่  248/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ดูแล จัดเก็บข้อมูล และรำยงำนผล  
 กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 
 ด้วย ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   
ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ใช้เป็นแนวทำงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
กำรศึกษำ  โดยให้รำยงำนข้อมูลส่งผ่ำนระบบกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ นโยบำยและงบประมำณ  
(e-MESystem)  ตำมรอบระยะเวลำ 6 เดือน (1 – 20 เมษำยน 2560)  9 เดือน (1 – 20 กรกฎำคม 2560)   
และ 12 เดือน (1 - 15 ตุลำคม 2560) ผ่ำน เว็บไซต์http://eme2.obec.go.th/~eme54 
 เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ดูแล รับผิดชอบ จัดเก็บ
ข้อมูล และรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2560  ดังนี ้
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    
 1) นำยธีระยุทธ  ทำปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 
      ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธำนกรรมกำร 
 3) รองผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่ำน กรรมกำร 
 4) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 5) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6) นำงชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 7) นำงวัชรำ  ค ำภู่  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ สนับสนุน ก ำกับ ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ให้ประสบผลส ำเร็จ  
 
2. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล และจัดเกบ็ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์  จ ำนวน 43 ตัวชี้วัด  ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : หลกัสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน  ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงผกำมำศ  อิ่มประยูร   ศึกษำนิเทศก์                     ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญำกุล ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำย  “ลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้”  (น ำผลกำรด ำเนินงำนไปตอบนโยบำยที่ 7 โครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงผกำมำศ  อิ่มประยูร ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญำกุล ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  5) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
สอดคล้องตำมช่วงวัย  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์   ศึกษำนิเทศก์                     ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำยจ ำเนียร  จันทะ ศึกษำนิเทศก์ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ  
(น ำผลกำรด ำเนินงำนไปตอบนโยบำยที่ 10 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีจัดกิจกรรม ลูกเสือ สภำนักเรียน สุขภำพพลำนำมัย  และ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขภำพที่ดี 
เจริญเติบโตสมวัย   
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 5.1  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม  
และธรรมำภบิำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม ลูกเสือ 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 5.2  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม  
และธรรมำภบิำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม สภำนักเรยีน 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 5.3  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำด้ำนสุขภำวะของนักเรียน 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 5.4  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน   ประกอบด้วย 
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  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำยจ ำเนียร  จันทะ ศึกษำนิเทศก์ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำงไพรินทร์  สกุลโพน นักวิชำกำรศึกษำ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  7) นำยยุทธศักดิ์  เนตรจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  8) นำงศิรินทร์นภำ  แย้งจันทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
(น ำผลกำรด ำเนินงำนไปตอบนโยบำยที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม)  ประกอบด้วย 
  1) นำย นิรัติ  โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสุดจิตร  เข็มเพ็ชร   นักจัดกำรงำนทั่วไป             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในสถำนศึกษำ  (น ำผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
ประจ ำปี 2560)  ประกอบด้วย 
  1) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงไพรินทร์  สกุลโพน นักวิชำกำรศึกษำ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีควำมพร้อมเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงผกำมำศ  อิ่มประยูร   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญำกุล ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง  ประกอบด้วย 
  1) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยยุทธศักดิ์  เนตรจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำ  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะ 
กำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี  (น ำผลกำรด ำเนินงำนไปตอบนโยบำยที่ 3 กำรยกระดับ 
ทักษะภำษำอังกฤษ)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยสุนทร  อองกุลนะ   ศึกษำนิเทศก์                       ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/ยุทธศำสตร์ที่ 2… 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลติและพัฒนำครู  ประกอบด้วย  6 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ท่ีได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ  (น ำผลไปตอบนโยบำยท่ี 8  
กำรพัฒนำครู)  
  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online  
(น ำผลไปตอบนโยบำยท่ี 8 กำรพัฒนำครู) 
  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำท่ีขำดแคลนครู มีครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน (ติดตำม ไม่ประเมินผล) 
  ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำมสมรรถนะของสำยงำน (ใช้ผลกำรประเมิน 
ของ กพร.สพฐ. ตำม ม.44 องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 5 และ น ำผลไปตอบนโยบำยที่ 8  กำรพัฒนำครู) 
  ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละ 90 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค(2) ได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะของสำยงำน  
(ไม่ติดตำมประเมินผล)  ประกอบด้วย  ประกอบด้วย 
  1) นำยวิเชียร  ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงจรรยำ  มีทอง   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงจีระประภำ  บุญประจง นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำยวินัย  เกตุมณี นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนในสังกัดมีแผนอัตรำก ำลังเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
(ติดตำมไม่ประเมินผล)  ประกอบด้วย 
  1) นำยวิเชียร  ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงจรรยำ  มีทอง   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวพัชรินทร์  ไชยนิลวงศ์ นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงสำยฝน นุ่มเมือง นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมหรือพัฒนำในเรื่องของ 
กำรยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT & O-NET)  ประกอบด้วย 
  1) นำยวิเชียร  ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำงจรรยำ  มีทอง   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงจีระประภำ  บุญประจง นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำยวินัย  เกตุมณี นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  7) นำงสุนันทำ  รักพงษ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  8) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/ตัวชี้วัดที่ 2... 
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  ตัวช้ีวัดที ่2  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีกำรประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือ 
ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  (ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ข้อสอบประเมินกำรอ่ำน)  ประกอบด้วย  
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสุนันทำ  รักพงษ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  5) นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับ 
กำรประเมินภำยนอก  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยสุนทร  อองกุลนะ    ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้  ประกอบด้วย  
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ   ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ     ศึกษำนิเทศก์ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 5  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (ติดตำมและประเมินผล
เฉพำะส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ)   
  ตัวช้ีวัดที่ 6  จ ำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6  ที่มีคะแนนผล 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  
(น ำผลกำรด ำเนินงำนไปตอบนโยบำยที่ 6 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ด้วย)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสุนันทำ  รักพงษ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ  
STEM Education  (น ำผลกำรด ำเนินงำนไปตอบนโยบำยที่ 5 STEM EDUCATION ด้วย)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3)  นำงสุนันทำ  รักพงษ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/ตัวชี้วัดที่ 8... 
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  ตัวช้ีวัดที ่8  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. ได้รับกำรประเมินกำรอ่ำนและกำรเขียนในระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 – 4  (ติดตำมและประเมินผลเฉพำะส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรศึกษำต่อตำมควำมถนัด
และควำมสนใจ  ประกอบด้วย  
  1) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงรุจีวัลย์  แพฟ้ืน นักวิชำกำรศึกษำ            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  7) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำค้นพบควำมถนัด ควำมสนใจ และมีทัศนคติที่ดี 
ต่อกำรประกอบอำชีพ  ประกอบด้วย  
  1) นำยยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  4) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  6) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  7) นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญำกุล ศึกษำนิเทศก์ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  8) นำงรุจีวัลย์  แพฟ้ืน นักวิชำกำรศึกษำ            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  9) นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  10) นำงวัชรำ  ค ำภู ่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสุนันทำ  รักพงษ์ ศึกษำนิเทศก์                       ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงปำนทอง  ปัญญำเดช ศึกษำนิเทศก์                       ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/ยุทธศำสตร์ที่ 5... 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ICT เพ่ือกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรร สนับสนุน ด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยค ำรณ  จวนอำจ ศึกษำนิเทศก์            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับมีระบบข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนเดียวกัน  ประกอบด้วย 
  1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  7) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษำนิเทศก์ ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV  ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยค ำรณ  จวนอำจ   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรบริหำรจัดกำร  ประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1  ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ประกอบด้วย 
  1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  5) นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำงสำวสุพัตรำ  ศิษย์ปู่ทรัพย์   เจ้ำพนักงำนธุรกำร            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 2  อัตรำกำรออกกลำงคันไม่เกินร้อยละ 0.2  ประกอบด้วย 
  1) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงรุจีวัลย์  แพฟ้ืน นักวิชำกำรศึกษำ            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  7) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/ตัวชี้วัดที่ 3... 
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  ตัวช้ีวัดที่ 3  จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลดลง  
(น ำผลไปตอบนโยบำยท่ี 11 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ด้วย)  ประกอบด้วย 
  1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวพิชญ์ณัฏฐ์  คณำรักษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 4  ค่ำเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนในวิชำหลักในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 (ไม่ต้องเก็บข้อมูล) 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ  (โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย)   
มีควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร      (ไม่ต้องเก็บข้อมูล) 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง  
ได้รับโอกำสสู่คุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย    (ไม่ต้องเก็บข้อมูล) 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 80 ของเด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะรำยบุคคล 
  ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
เป็นรำยบุคคล   
  ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงผกำมำศ  อิ่มประยูร ศึกษำนิเทศก์  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำงรุจีวัลย์  แพฟ้ืน นักวิชำกำรศึกษำ            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกำสมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร  
(สศศ. มหีนังสือแจ้ง สนผ. ขอตัดออกจำกตัวชี้วัด สพฐ.) 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละ 100 กำรคงอยู่ของผู้เรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำแต่ละประเภท  ประกอบด้วย 
  1) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด และ 
     ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  3) นำงศิรินทร์นภำ  แย้งจันทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร    ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 

 

  ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 
  1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยวิเชียร  ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำย นิรัติ  โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงบุปผำ  วิจิตรำ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  6) นำงจรรยำ  มีทอง   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
 

/7)  นำงชะเรียม… 
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  7) นำงชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  8) นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  9) นำยวิเนต  จันทร์วิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชี            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  10) นำยพิชัยณรงค์  ศุภอนันต์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  11) นำงจีระประภำ  บุญประจง นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  12) นำยวินัย  เกตุมณี นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  13) นำงสุดจิตร  เข็มเพ็ชร   นักจัดกำรงำนทั่วไป             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  14) นำยอัครเดช  แก้วบุญมำ   นักจัดกำรงำนทั่วไป             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  15) นำงอำรีลัคน ์ พัฒนะโภไคย   นักจัดกำรงำนทั่วไป             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  16) นำงสุชำดำ  วงษ์วัฒน์   พนักงำนธุรกำร             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ระดับดีข้ึนไป    
  ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีผลกำรประเมิน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับดีมำกข้ึนไป  ประกอบด้วย  
  1) นำย นิรัติ  โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) นำงชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             ผู้ควบคุมตัวชี้วัด และ 
          ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  5) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
   
 ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผลนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  ประกอบด้วยนโยบำย ในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 13 นโยบำย ดังนี้ 
  นโยบำยที่ 1  กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้   (ไม่ต้องเก็บข้อมูล) 
 

  นโยบำยที่ 2  โครงกำรประชำรัฐ  ประกอบด้วย 
  1) นำยธีระยุทธ  ทำปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  รักษำรำชกำรแทน 
       ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  3) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 3  กำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 10  
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต  
และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำยสุนทร  อองกุลนะ   ศึกษำนิเทศก์                       ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/นโยบำยที่ 4… 
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  นโยบำยที่ 4  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3)  นำยจ ำเนียร  จันทะ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 5  STEM Education  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 100  
ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แบบ STEM Education)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3)  นำงสุนันทำ  รักพงษ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 6  กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 3 ตัวช้ีวัดที่ 6  
จ ำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสุนันทำ  รักพงษ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์   ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 7  โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 2   
ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยด ำเนินกำรตำมแนวทำงนโยบำย “ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้”)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงผกำมำศ  อิ่มประยูร ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญำกุล ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  5) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 8  กำรพัฒนำครู  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 1  ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ TEPE Online)  ประกอบด้วย 
  1) นำยวิเชียร  ทรงศรี รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงจรรยำ  มีทอง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงจีระประภำ  บุญประจง นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  4) นำยวินัย  เกตุมณี นักทรัพยำกรบุคคล             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 9  กำรพัฒนำโรงเรียน ICU  
  นโยบำยที่ 10 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละ 
100 ของสถำนศึกษำที่น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำ)  ประกอบด้วย 
  1) นำย ยศพัทธ์  ศิริสรำญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) ว่ำที่พันตรีสมชำย  อินทร์ข ำ   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวเสำวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษำนิเทศก์                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

/นโยบำยที่ 11… 
  



- 11 - 

  นโยบำยที่ 11 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 6  ตัวช้ีวัดที่ 3  
จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลดลง)  ประกอบด้วย 
  1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวพิชญ์ณัฏฐ์  คณำรักษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน           ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 12 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม  (น ำผลกำรด ำเนินงำนมำจำกยุทธศำสตร์ที่ 1  
ตัวช้ีวัดที่ 6  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  ประกอบด้วย 
  1) นำย นิรัติ  โปร่งแสง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3)  นำงสุดจิตร  เข็มเพ็ชร   นักจัดกำรงำนทั่วไป             ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

  นโยบำยที่ 13 กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน  ประกอบด้วย 
  1) นำยเฉลิม  ปำลำศ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงพิศมัย  สุขศรี   นักวิชำกำรศึกษำ                      ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 
 ส่วนที่ 3 กำรติดตำมงบประมำณประจ ำปี 2560 ประกอบด้วย  2  รำยกำร ดังนี้ 
  รำยกำรที่ 1 กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 (งบปกติ) 
  รำยกำรที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
   ประกอบด้วย 
  1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
  2) นำงบุปผำ  วิจิตรำ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  3) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ควบคุมตัวชี้วัด 
  4) นำยวิเนต  จันทร์วิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชี            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  5) นำยพิชัยณรงค์  ศุภอนันต์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี            ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
  6) นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ผู้จัดเก็บและรำยงำนข้อมูล 
 

 คณะกรรมกำรรับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล และจัดเก็บข้อมูลทุกยุทธศำสตร์และทุกนโยบำย  มีหน้ำที ่ จัดท ำข้อมูล 
ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งจัดท ำไฟล์แนบ  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบเอกสำรอ้ำงอิง  ผ่ำนระบบกำรติดตำม 
และประเมินผลยุทธศำสตร์ นโยบำยและงบประมำณ (e-MESystem)  ตำมก ำหนดระยะเวลำ 6, 9 และ 12 เดือน 
 
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบสร้ำงแบบสอบถำม  และรำยงำนข้อมูลระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ นโยบำยและงบประมำณ (e-MESystem)  ประกอบด้วย 
 1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ประธำนกรรมกำร 
 2) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน รองประธำนกรรมกำร 
 3) นำงชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำร 
 4) นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        กรรมกำร 
 5) นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        กรรมกำร 
 

/6)  นำงสำวพิชญ์ณัฏฐ์… 
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 6) นำงสำวพิชญ์ณัฏฐ์  คณำรักษ์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        กรรมกำร 
 7) นำงสุกัญญำ  หอมอ่อน     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน        กรรมกำร 
 8) นำงสำวสุพัตรำ  ศิษย์ปู่ทรัพย์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรกรรมกำร กรรมกำร 
 9) นำงสำยฝน  เกิดก่อวงษ์  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 10) นำงศรีอัมพร  ทองอ่วม เจ้ำพนักงำนธุรกำร  กรรมกำร 
 11) นำงเพ็ญศรี  เขียวเกษม เจ้ำพนักงำนธุรกำร  กรรมกำร 
 12) นำยฤทธี  อุ่นเจริญ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  กรรมกำร 
 13) นำงศิรินทร์นภำ  แย้งจันทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร  กรรมกำร 
 14) นำยอภิวัฒน์  ดวงสุภำ พนักงำนธุรกำร  กรรมกำร 
 15) นำงสุชำดำ  วงษ์วัฒน์   พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
 16) นำงสำวชุติกำญจน์  ค ำออน  พนักงำนพิมพ์ดีด  กรรมกำร 
 17) นำงวัชรำ  ค ำภู่ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่  สร้ำงแบบสอบถำมเพ่ือให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูล  รับข้อมูลจำกสถำนศึกษำผ่ำนระบบ AMSS   
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนบเอกสำรอ้ำงอิง  ผ่ำนระบบกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ นโยบำย 
และงบประมำณ (e-MESystem)  ตำมก ำหนดระยะเวลำ 6, 9 และ 12 เดือน 
 

4. คณะกรรมกำรประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
ประกอบด้วย 

 1) นำยธีระยุทธ  ทำปุก  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รักษำรำชกำรแทน 
       ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  รองประธำนกรรมกำร 
   3) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่ำน กรรมกำร 
    4) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
 5) นำงสำวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6) นำงวัชรำ  ค ำภู่  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ รบัรองกำรประเมินตนเองของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1   
และวิเครำะห์น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และมัลติมีเดยี  ประกอบด้วย 
 1) นำงสำวกรรณิกำ  กำไหล่ทอง นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยสำยันต์   นุชศรี พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
 3) นำยอัครเดช  แก้วบุญมำ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ บันทึกภำพ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน  และรวบรวมภำพถ่ำย วีดิโอ เพื่อจัดท ำ
สคริป/VTR  น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

/6. คณะท ำงำน... 
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6. คณะท ำงำนฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
 1) นำยเชษฐ์  ไทยปิยะ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธำนกรรมกำร 
 2) นำยกิตต ิ เมืองก้อน ครูช่วยรำชกำร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมกำร 
 3) นำยวิเนต  จันทร์วิจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 4) นำยพิชัยณรงค์  ศุภอนันต์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 5) นำงดิศรำ  พรมโต  นักวิชำกำรพัสดุ กรรมกำร 
 6) นำงพัทธนันท์  อินทิม  นักวิชำกำรพัสดุ กรรมกำร 
 7) นำยเลิศ  แปลงดี  พนักงำนธุรกำร กรรมกำร 
 8) นำงภัควิภำ  วรรณสิม พนักงำนกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
 9) นำงบุปผำ  วิจิตรำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที ่ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน จัดซื้อวัสดุส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำน  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง 

 
 ให้คณะกรรมกำร  ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  29  มิถุนำยน  พ.ศ. 2560 
  
 
 
 (นำยธีระยุทธ  ทำปุก) 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 


