
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
โดย 

นางชัชรีพร   โพนแพงพา 

ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

 

 

 
กลุ่มอ านวยการ 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 



ค าน า 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
เป็กนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน  เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรการปฏิบัติงานกลุ่ม
อ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น 

ส าหรับ  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้  มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
งานมาตรฐานส านักงานเขตื้นที่การศึกษา  ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวงทางส าหรับผู้มาขอใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์และใช้เป็น
แนวทางให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ผู้จัดท าจะติดตามการด าเนินงานตามคู่มือฉบับนี้   เพ่ือน าไป
ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

นางชัชรีพร   โพนแพงพา 
กลุ่มอ านวยการ 

 

  



สารบญั 
หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาคผนวก 

 - ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างาน 

 - คู่มือมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจ าปีงบประมาณ  

           พ.ศ.2563 (เอกสารแนบ) 

  



ส่วนที่ 1 

บทน า 

แนวคิด 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญยิ่งในการ
ก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลักอยู่
ที่การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง   มีคุณภาพและไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ดูแล   ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report:SAR)  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

4. เพ่ือก าหนดเป็นเครื่องมือส าหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

เป้าหมาย 

  จัดท าแบบติดตามการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  มีรายละเอียดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  และผลผลิตที่คาดหวังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และรายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขอบข่าย/ภารกิจ 

  งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นส่วนหนึ่งของงานการจัดระบบการบริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่กลุ่มอ านวยการรับผิดชอบและต้องด าเนินการจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ด าเนินการ
จัดท าตามมาตรฐานและตัวชี้บ่งที่ก าหนดให้ 

 

   

 

  

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน 
  



ชือ่งาน    มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค ์

  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ
ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 

ขอบเขตงาน 

1.  บริหารจัดการและจัดท าแบบติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  17  ตัวบ่งชี ้ คือ 

-มาตรฐานที่ 1   การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
-มาตรฐานที่ 2   การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
-มาตรฐานที่ 3   สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  2.  ก าหนดผู้รับผิดชอบและตัวบ่งชี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามมาร
ฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามมาตรฐานที่ 1   
มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ 3  และตัวชี้บ่ง  กรอบการติดตาม  หลักเกณฑ์และวีธีการประเมินผล 

2. สร้งทีมงานดดยมอบหมายให้แต่ละกล่มรับผิดชอบบริหารจึดดการ  ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของแกต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

3. ประชุม  ชี้แจง ให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้  ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. คณะท างาน  ก าหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงนเขตพ้ืนที่การศึกษา  
นโยบายและเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ประเมินตนเองและจัดท าแบบติดตาม   และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาของส านักงานเช
ตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และแผนการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 



 

 

 

 

 

Flow Chart การปฏ ิบัต งาน 

เจ้าหน้าที่/คณะท างาน ศึกษา 
วิเคราะห์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 
 
 

-ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบ 
การติดตาม หล ักเกณฑ์และวธิ ีการประเมินผล 
- แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินการตามมาตรฐานสำน ักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาท้ังระบบ 
- ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพ่ือให ้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ และ
เห็น ความส าคัญของมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษา 
- กำหนดเป้าหมาย และผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
นโยบาย เป้าหมายสพฐ. 

 
 

ไม่เห็นชอบ 
 
 
 

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
วินิจฉัยตัวช้ีวัดและค่า 

 

เห็นชอบ 
 

- เจ้าหนา้ท ี่คณะท างาน ผูร้ ับผดิชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทนิปฏิบตัิงานกำหนด 
- ประเมนิตนเอง และจดัท าแบบต ิดตามและประเมนิผลการบรหารและการจดัการศกึษาของ 

สำ นักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศ ึกษา 

- รายงานผลการตดิตามและประเม ินผลการบรหิารจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท ี่ 
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไปยัง สพฐ. ตามระยะเวลา และรปูแบบ 

    
 
 
 

เจ ้าหน ้าที่/คณะทำงาน น าผลการประเมินเป ็นข ้อมล ู ย ้อนกลบ ั มาสร ุปผลการ 

ดำเนินงาน/ ว ิจัย/รายงานผลการด าเนนิงาน 



แบบฟอร์มที่ใช้ 
- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 พ.ศ. 2553 
     3.   หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
     4.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
     5.   มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน     มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   กลุ่มอ านวยการ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2  สามารถบริหมารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐาน  มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รับบริหารพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเน  นงาน รายละเอยีดงาน เวลา 
ด าเน  นการ 

ผู้รับผ  ดชอบ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหาร
จัดการ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศ ึกษา 

เจ้าหน้าที/่คณะท างาน ศึกษา 
วิเคราะห ์มาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศ ึกษา 

1 สัปดาห ์ กลุ่ม 
อำนวยการ 

2. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิจารณา นำเสนอผอ.สพป.บรุ ีรัมย์ เขต 3 
พิจารณาลงนามค าสั่ง/
มอบหมายงาน 

2 วัน กลุม่ 
อำนวยการ 

3. สร้างทีมงาน มอบหมายความรับผดชอบ แต่งตั้งคณะท างาน 
มอบหมาย ผู้รบัผิดชอบ 

1 สัปดาห ์ กลุ่ม 
อำนวยการ 

4 ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ ประชุมชีแ้จงคณะท างาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 สัปดาห ์ กลุ่ม 
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เห็น 

อ านวยการ 
ความส าค ัญของมาตรฐานส านักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษา 

5. -กำหนดตัวชี้วดั/เปา้หมาย คณะท างาน กำหนดเป้าหมาย
และ 

3 สัปดาห ์ กลุ่ม 
ผลผลตที่คาดหวังสอดคล้องกับ
บร ิบท 

อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
นโยบาย เป้าหมายสพฐ. 

6 บริหารจ ัดการอย ่างมีประสิทธภิาพ เจ้าหน้าท ี่คณะท างาน 
ผู้ร ับผิดชอบ 

ตามปฏิทิน กลุ่ม 
ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
ปฏิทิน 

ที่ให ้ อำนวยการ 
ปฏิบัติงานตามกำหนด รายงาน 

7 จัดทำแบบติดตามและประเมินผลการจดั เจ้าหน้าที่จัดท าแบบติดตามและ 1 เดือน กลุ่ม 
การศึกษา ประเมินผลการบรหิารและการ

จัด 
อำนวยการ 

การศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนท ี่ การศึกษาตามมาตรฐานส านักงาน
เขต พ้ืนที่การศึกษา 

8 ศึกษา/วิเคราะห ์/วิจัย/รายงานผล ศึกษา วิเคราะห์ วจิ ัย นำผลการ
ประเมิน 

1 เดือน กลุ่ม 
เป็นข้อมูลย้อนกลับ ปรับปรุง
และ 

อำนวยการ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
มาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9 สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การ 

สังเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และนำาผล 

1 เดือน กลุ่ม 
ให้บริการ ไปปรับปรงุ/พัฒนา อำนวยการ 

 



  



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

ที่ 120/๒๕63 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
........................................ 

 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ก าหนดจะติดตามและประเมินผลการบรหิาร 
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  ประจ าปี 
งบประมาณ 2563  จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตวับ่งชี ้56 ประเด็นการพิจารณา  

 เพ่ือให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็น    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่อ านวยความสะดวก สนับสนุน ให้ค าปรึกษา
คณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

๑. นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ กรรมการ 
๓. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒          กรรมการ 
๔. นายเชษฐา  พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ 

 5. นายอาทิตย์ อุทธตรี      ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ 
 6. นายพงศกร  ธนทรัพย์พล    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 

7. นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
8.นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กรรมการ 

                    9.นางสาววิภาพร ยงเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
10. นางสรินทรา  ประยงค์เพชร   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
11. นางศุภลักษณ์   ไปนาน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ กรรมการ 
12. นายชุติพนธ์  พรประทุม  ผอ.กลุ่มวินัยและนิติกร  กรรมการ 
13. นางสาวจุลณิต  เณรสุวรรณ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 
14. นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ              กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  
15. นางชัชรีพร โพนแพงพา       นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
16. นายพลาวุธ  ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
17. นางสาวอัญภัทร  มาปัสสา    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
18. นายสานิต  ต่ออ านาจ         พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ  

 
 



๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ติดตาม ควบคุม ประสานงาน ก ากับ ดูแล ประเมินและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุกตัวชี้วัด ตามแบบประเมินมาตรฐาน 

 1.  นางสาวจุลนิต  เณรสุสรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประธานกรรมการ 
2. นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี         ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
3. นางศุภลักษณ์  ไปนาน           ผอ.กลุ่มส่งเริมการศึกษาฯ   กรรมการ 
4. นายพลาวุธ  ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 
5. นางชัชรีพร  โพนแพงพา       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอัญภัทร  มาปัสสา     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
7. นายสานิต  ต่ออ านาจ         พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

๓. คณะกรรมการก ากับตัวบ่งช้ี ระดับกลุ่ม มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม และควบคุมการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย 

  ๓.๑  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้กลุ่มอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๒     ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

๒.นางวรัญญาภรณ์   เพชรภักดี  ผอ.กลุ่มอ านวยการ            ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 

๓.๒  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
 ๑.นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒                  ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
 ๒.นายอาทิตย์ อุทธตรี  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 

๓.๓  ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
      1. นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร       รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2     ผู้ก ากับตัวชี้วัด   

 2.นางสาววิภาพร  ยงเพชร       ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
   

  ๓.๔  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ประกอบด้วย 
         ๑. นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ      รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๒     ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
         2. นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
  

๓.5  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
      ๑. นายมนัส  เจียมภูเขียว      ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๒                     ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

  2. นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 

๓.6  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
๑. นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ        รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต ๒               ผู้ก ากับตัวชี้วัด๒.
นายเชษฐา  พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 

๓.7  ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้ หน่วยตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
      ๑.นายพงศกร  ธนทรัพย์พล        ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
        2. นางนัทธมน  จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   ผู้ควบคุมและผู้รับรองข้อมูล    

      4.  เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้  มีหน้าที่ในการจัดท า จดัเก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อคณะกรรมการฯ   ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็ลุลว่งทันตามก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
ประกอบด้วย 



 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสูค่วามเป็นเลิศ  ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้8 ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  การบริหารจดัการที่ดี   จ านวน  6  ประเด็น ดังนี ้

ประเด็นที่  1  ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ  นางนงเยาว์  เลิงนสิสัย , นางสาวสกุัญญา  ธุนนัทา 

ประเด็นที่  2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจดัการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ นางนงเยาว ์ เลิงนิสสัย, นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์   

ประเด็นที่  3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา 

ประเด็นที่  4  การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลย ีรูปแบบ ในการบรหิารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางศุภลักษณ์  ไปนาน ,นายชยัณรงค์  บรรลงัเดช,นายสานิต  ต่ออ านาจ        

ประเด็นที่  5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธภ์ายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
  ผู้รับผิดชอบ นางศุภลักษณ์  ไปนาน 

ประเด็นที่  6 การน าผลการด าเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรวรรณ  แซ่โอ้ว   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   จ านวน  1 ประเด็น ดังนี ้

ประเด็นที่  2   การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรูท้าง   
                             วิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
องค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย 
  ผู้รับผิดชอบ นางสุพัตรา  อุตรนคร,นางธญักนก  ศรีบุญโรจน ์

 ตัวบ่งชี้ท่ี  3    การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา 
จ านวน  1 ประเดน็ ดังนี ้

ประเด็นที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครวั เอกชน องค์กรชุมชน  
                             องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน

  
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐรยีา  ฉัตรรักษา  

มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้
                             5 ประเด็นการพิจารณา  ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ        จ านวน  1 ประเดน็ ดังนี ้

ประเด็นที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ 
                             การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา,นางจินตนา  คงสม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การบริหารงานดา้นงบประมาณ   จ านวน  1 ประเดน็ ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ  
ผู้รับผิดชอบ นายอาทิตย์  อุทธตร ี, นางสาวสุกญัญา  ธุนันทา,  นางพนิดา นโูพนทอง  



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล    จ านวน  1 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ นางสรนิทรา  ประยงค์เพชร  ,นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัต,ิ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานดา้นการบริหารทั่วไป   จ านวน  1 ประเดน็ ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ นางศุภลักษณ์  ไปนาน ,นางธิดารตัน์ จิตรธร,นายวรรณพล เหมือนพันธุ์, 
                             นายสานิต  ตอ่อ านาจ                         

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ  
จ านวน  1  ประเด็น  ดังนี ้

ประเด็น :  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบาย 
                             สู่การปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ นางสุพัตรา  อุตรนคร,นางธญักนก  ศรีบุญโรจน ์  

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศกึษา   ประกอบด้วย 6 ตวับง่ชี้  6 ประเด็น 

การพิจารณา ดังนี้   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเปน็แบบอย่างได้ 
ประกอบด้วประเดน็การพิจารณา จ านวน 1 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็น :  ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หนว่ย   ในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม  ทั้งนี้เปน็ผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
และสถานศึกษา  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จนเกิดประสิทธภิาพเป็นที่ยอมรับและ
สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 
  ผู้รับผิดชอบ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หนว่ย   ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ 
ประกันคณุภาพการศกึษา  ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา จ านวน 1 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็น :  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากับ ดูแล และติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา,นางจินตนา  คงสิม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา  จ านวน 1 ประเด็น ดังนี ้
  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(National Test : NT)   ในประเดน็ 2 ให ้สพท. 
รายงานวิธีด าเนินงาน ส าหรับข้อมูลผลการด าเนินงานนั้น สตผ.จะมกีารบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกับส านักในส่วนกลางของ สพฐ.ต่อไป 
ประเด็น 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเทา่เทียมกัน ศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยประเดน็การพิจารณา 1 ประเดน็ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ 

 4.1 เด็กพิการเรยีนรวม 

  ผู้รับผิดชอบ  นางเทียนทอง ประทีปเมือง,นางกิตติมา  สมวงษา 

 4.2 เด็กด้อยโอกาส 

  ผู้รับผิดชอบ นางเยาวลักษณ์  ทวีทรัพย ์

 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ นางเทียนทอง ประทีปเมือง,นายกฤษฎาวฒัน์ ฉัตรรักษา,นายวาทิศ  สอนกอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจา้งในสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา มีผลงานเชิงประจกัษ์ ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา 
จ านวน 1 ประเด็น  ดังนี ้
ประเด็น :   ผลงานดีเดน่ที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เปน็ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลที ่ก.ค.ศ.หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนัน้ ๆ  ให้การรับรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ค.ศ.ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด หรือรางวลัเทียบเคียง และเปน็รางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบ นายวาทิศ  สอนกอง , นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ , นางสาวทุเรียน  สงิห์โคกกรวด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ   ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา จ านวน 1 ประเด็น ดังนี ้

ประเด็น:   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใชแ้บบสอบถาม  เพ่ือประเ มินความคิดเหน็ที่มีต่อ
การให้บริการครอบคลุมภารกิจของกลุ่ม/หนว่ย 

ผู้รับผิดชอบ นางศุภลักษณ์  ไปนาน , นายสานติ  ต่ออ านาจ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  12    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63  
 
      
 
                                                           
      
                                            (นายมนัส    เจียมภูเขียว) 
  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 



 



  



 

 


