
 
 
 
 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒ 
ที่ 150/๒๕64 

เรื่อง  แก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

     ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินโครงกำรติดตำม ประเมินผล    
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและจุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
โดยจัดท ำแบบติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2564 
เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 ได้จัดท ำค ำสั่ง ที่ 129/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2564 นั้น 

 เนื่องจำกในบำงตัวชี้วัดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้อ ำนวยกำรกลุ่มจึงเห็นควรให้รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ดูแลกลุ่มเป็นผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต ๒ 

เพ่ือให้กำรประสำนงำนกำรดูแลก ำกับตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ จึงยกเลิกค ำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
และแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวก ประกอบด้วย          
๑.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 2 ประธำนคณะกรรมกำร  
๑.2 นำงสุภิญญำ วงษ์นำม   รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2      รองประธำนคณะกรรมกำร 
๑.3 นำยเสรี  พรหมฤทธิ์      รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2                  กรรมกำร 
๑.4 นำงลัดดำวัลย์ งำมขจรกุลกิจ  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2                  กรรมกำร 
1.5 นำยส ำรำญ  ชิตเพชร                     รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2                  กรรมกำร 

              ๑.6 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย                                                        กรรมกำร 
๑.7 นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ                    ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.8 นำงสำวกมลกำญจน์  จิญกำญจน์       นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

/๒. คณะท ำงำน… 



         ๒. คณะท างานก ากับตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  มีหน้ำที่ จัดท ำ/ควบคุม ก ำกับติดตำมดูแลตัวชี้วัดตำมที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุตำม
จุดประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
  มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำยประสบควำมส ำเร็จและเป็น
แบบอย่ำงได้ 

ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วย ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุ
เป้ำหมำยประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจทั้งนี้ เป็นผลงำนที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน
ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำจนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้ 

ผอ.กลุ่ม/หน่วย 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำยเสรี  พรหมฤทธิ์ 

นำงลัดดำวลัย์ งำมขจรกลุกิจ 
นำยส ำรำญ  ชิตเพชร 

 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย : สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับ
กำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

นำงเพ็ญศรี ศรรีอด 
ประเทียบอินทร ์

 นำงลัดดำวลัย์ งำมขจรกลุกิจ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน :สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ได้รับกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล และติดตำม ตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนลิ 
นำงเพ็ญศรี ศรรีอด 

ประเทียบอินทร ์

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
 ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัยเป็นไปตำมมำตรฐำน  คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

นำงเพ็ญศรี ศรรีอด 
ประเทียบอินทร ์

 นำงลัดดำวลัย์ งำมขจรกลุกิจ 

 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนลิ 

นำงเพ็ญศรี ศรรีอด 
ประเทียบอินทร ์

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 
Education Test : O-NET) น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนลิ 

นำงเพ็ญศรี ศรรีอด 
ประเทียบอินทร ์

 ผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค ์ตำมหลักสูตรแกนกลำง  กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 (ประถมศึกษำปีท่ี 6 มัธยมศึกษำปีท่ี 3) 

นำงวนิดำ เลำห์ประเสริฐ  
นำงอุไร บุญวัตร 

นำงเบญญำภำ ฉตัรชัยพันธ ์
นำงจำรุวรรณ  ใจเพียร 
นำงอิศรำวดี สหีะรัญ 

นำงอุไร  นบนุ่น 
 

 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวเิครำะห์ และกำรเขียนตำม
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 นำยพิสิฐ  แก้วมำก 

นำงเพ็ญศรี ศรรีอด 
ประเทียบอินทร ์

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รบสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนเท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีควำมรู้ทักษะ
พื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

 จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีที่ 1 

นำงอุไร บุญวัตร 
นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำงอุไร  นบนุ่น 

อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง นำงอุไร บุญวัตร 
นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำงอุไร  นบนุ่น 

อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึน้ของผู้เรียนที่จบช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

นำงเบญญำภำ ฉตัรชัยพันธ ์
น.ส.อรวรรณ ล่องลือฤทธิ ์
นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำงอุไร  นบนุ่น 

ผู้เรยีนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษไดร้ับกำรดแูล 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ เด็กพิกำรเรียนรวม 

นำงเบญญำภำ ฉตัรชัยพันธ ์
น.ส.อรวรรณ ล่องลือฤทธิ ์

นำงอุไร  นบนุ่น 
 

/ผู้เรียนระดับ... 



 
ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

ผู้เรยีนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษไดร้ับกำรดแูล 
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ เด็กด้อยโอกำส 

นำงอิศรำวดี สหีะรัญ 
น.ส.อรวรรณ ล่องลือฤทธิ ์

นำยสุนนัท์ กิ่งน้ ำฉ่ำ 

นำงอุไร  นบนุ่น 
 

ผู้เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษไดร้ับการดแูลช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

นำงเบญญำภำ ฉตัรชัยพันธ ์
 

นำงอุไร  นบนุ่น 
 

 ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่จบหลักสตูร ไดศ้ึกษำต่อในสำยอำชีพ หรอื มีควำมรู้และ
ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

นำงเบญญำภำ ฉตัรชัยพันธ ์
น.ส.อรวรรณ ล่องลือฤทธิ ์
นำยภำคภูมิ มณีบำงกำ 

นำงสุภิญญำ วงษ์นำม 
นำงอุไร  นบนุ่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำน
เชิงประจักษ์ตำมเกณฑ ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลงำนดีเด่นที่ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ เป็นผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติขึ้นไปโดยต้องเป็นรำงวัล
ชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้กำรรับรองตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือ
รำงวัลเทียบเคียงและเป็นรำงวัลในปี กำรศึกษำปัจจุบัน 

นำงสวภำ  ศิริ นำงลัดดำวลัย์ งำมขจรกลุกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำร 
ให้บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกระบวนกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำม เพื่อประเมินควำมคิดเห็นที่มี
ตอ่กำรให้บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของกลุ่ม/หน่วย 

น.ส.กมลกำญจน์  
 จิญกำญจน ์ นำงวรรณวิมล กัลวิชำ 

    ๓. คณะกรรมการผู้รวบรวมตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 มีหน้ำที่  
ติดตำม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ของตัวชี้วัด จัดท ำรำยงำนผลตัวชี้วัดผ่ำนระบบ e-MES  ประกอบด้วย  

 ๓.๑ นำงสุภิญญำ   วงษ์นำม           รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2                        ประธำนกรรมกำร 
           3.2 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย                                                     กรรมกำร 

 ๓.๓ นำยฐิกรรัสมิ์  ภูมิทัศน์            เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรปฏิบัติงำน                                   กรรมกำร 
 ๓.4 นำงสำวนภัสกร  แพละออง      อัตรำจ้ำง                                                         กรรมกำร 
 ๓.5 นำงวรรณวิมล  กัลวิชำ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.6 นำงสำวกมลกำญจน์ จิญกำญจน ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          โดยให้คณะท ำงำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้แล้วเสร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
กับทำงรำชกำร 
            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  7 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 

  




