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คํานํา 

  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมีโครงการ/แผนงาน ไดแก  นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ       

ความม่ันคง จํานวน 5 โครงการ   นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน จํานวน 

7 โครงการ  นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวน 13 โครงการ นโยบายท่ี 

4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี คุณภาพ จํานวน 6 โครงการ  นโยบายท่ี 5                

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ นโยบายท่ี 6 การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 14 โครงการ นโยบายท่ี 7 การใชบริบทของจังหวัด

เชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา  จํานวน 4 โครงการ  และมีโครงการ/แผนงาน ตาม

จุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 5 โครงการ  รวมท้ังสิ้น 61 

โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท นั้น 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไดสรุปผล         

การดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) มีผลการดําเนินงานตามเอกสารรายงาน

การกํากับติดตามการด่ําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน  

                                            

       

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

       เมษายน 2563 
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สารบัญ 

            หนา 

 คํานํา 

 สารบัญ 

 1.รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563    4 

    รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 2.แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ         19 

 3.หนังสือแจงและรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563    
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รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31มีนาคม 2563) 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

1 การปองกันปญหาและแกไขภัย

คุกคามทุกรูปแบบใน

สถานศึกษา ภายใตระบบการ

ดูแลชวยเหลือและคุมครอง

นักเรียน 

245,000 81,000 1. จัดทําแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามมาตรการของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย   

1.1 โครงการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบใน

สถานศึกษา ภายใตระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน  

แบงเปน  4 กิจกรรมยอย ดังน้ี  

     1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางและมาตรการการดูแลชวยเหลือคุมครอง

นักเรียนใหกับผูบริหาร ครูท่ีรับผิดชอบ (ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูยา

เสพติด ครูฝายปกครอง) 

     2) กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน กรณีนักเรียนไดรับผลกระทบจาก

ภัยคุกคาม ใหไดรบัการเยียวยาชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน 

     3) กิจกรรมสงเสรมิ ติดตาม และเฝาระวังความประพฤติของนักเรียน

ในสังกัด โดยเจาพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

     4) กิจกรรมสงเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติให

สถานศึกษา และครู สงผลงานเขารับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ

ดีเดน ประจําป 2563 รางวัลพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ

ดีเดน ประจําป 2563   

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

-นางสิริพร ไชยรินทร 

นักวิชาการศึกษาชํานาญ

การพิเศษ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

    1.2 โครงการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพตดิใหกับโรงเรียน

ประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 28  แหง 

1.3 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต “นักเรียนกาวทันยุติการรังแกใน

โรงเรียนและโซเซยีลมีเดยี Bully” โดยแกนนําสภานักเรียน จํานวน 100 

คน 

2. จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรมการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดของสถานศึกษา ผานกระบวนการลูกเสอื  โรงเรยีน

ประถมศึกษาขยายโอกาส จาํนวน 28 แหง ๆ  ละ 3,000 บาท 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รวมกับ

มูลนิธิรักษไทย ภาคเหนือ ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการความรวมมือ

ระหวางมูลนิธิรักษไทย  กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ภายใตช่ือโครงการนักเรียนกาวทันยุติการรักแกในโรงเรียนและโซเซียล

มีเดีย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนตระหนักรูการลอ แกลง และลด

การรังแกท้ังในโรงเรียน และในโลกไซเบอร  กรอบดําเนินตามโครงการฯ 

ใหเกิดหลักสูตรออนไลน E-Training สําหรับครูและบุคลากร และ 

หลักสูตรออนไลน E-Learning สําหรับนักเรียนนําไปใช โดยมีเปาหมาย

โรงเรียนนํารองใน 5 ภูมิภาค นักเรียนในระดับประถมศึกษา และ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน ระยะเวลาของโครงการ 1 

ป (9 ธันวาคม 2562 – 8 ธันวาคม 2563)  ท้ังน้ีมีโรงเรียนบานหนองโคง 

และโรงเรียนวัดชางเคี่ยน โรงเรียนในสังกัด เขารวมโครงการ  
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

    4. มีคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองชวยเหลือ

นักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 

ใหกับสถนศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัติ  

5. มีการเฝาระวังสถานการณรุนแรงท่ีสงผลกระทบตอเด็กนักเรียน ผาน

เครือขายทาง Facebook ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สพป.

เชียงใหม เขต 1 Facebook ของกลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา สพป.

เชียงใหม เขต 1 และไลนของราชการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ไลน

กลุม พสน.เชียงใหม หากพบเหตุการณ จะจัดทีม ฉก.ชน.ของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมลูสถานการณท่ีเกิดข้ึน และรายงาน

เบ้ืองตนใหกับผูบริหารหนวยงานรบัทราบตามลําดับช้ันตอไปทันที  

6. หากตรวจสอบพบวามสีถานการณรุนแรงท่ีสงผลกระทบตอเด็ก

นักเรียนโดยตรง ตามมาตรการเรงรัดของ สพฐ. (เด็กถูกกระทําโดย

ผูบริหาร ครู) จะดําเนินการสงเรื่องใหนิติกรของหนวยงาน ตรวจสอบ

ขอเท็จจริง และดาํเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และรายงานใหผูบังคับบัญชา

หนวยงานตามลําดับช้ันตอไปทันที  

7. กรณีเด็กไดรับผลกระทบทางจิตใจ หรือกระทบกับครอบครัวเด็ก

นักเรียน จะประสานกับภาคีเครือขายสหวิชาชีพ รวมกันดูแลปองกันให

ความชวยเหลือทันทวงที 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขนั 

2 สงเสริมการพัฒนาขีด

ความสามารถในงานมหกรรม

ความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียนสูเวที

ระดับชาต ิ

27,000 27,000 ผลการดําเนินงาน 
นักเรียนและครูท่ีเขารวมกิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  
จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวม 56 แหง มีนักเรียนและครู เขารวม จาํนวน 
1,125 คน มีขวัญและกําลังใจในการเขารวมแขงขัน โดย สพป.เชียงใหม 
เขต 1 นําทีมโดย ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 และคณะ รวมตดิตามเยี่ยม
และใหกําลังใจตัวแทนท่ีเขารวมการแขงขัน ระหวางวันท่ี 21-23 
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  สรุปเหรียญรางวัลท่ีนักเรียน ไดรบั 
จํานวน 216 จากรายการท่ีเขารวม 229 รายการ  
 

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

-นางอรัญญา วงศดาว 

  ผอ.กลุมสงเสรมิฯ 

-นางสาวรัตตยิา คําอาย 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

3 การพัฒนาความสามารถทาง

วิชาการ(แขงขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ) 

81,800 81,800 ผลการดําเนินงาน 

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3-6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดมีโอกาสในการประเมิน

ความรู ความสามารถ ในระดับสากล 

2.การสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีเปนตัวแทนเขาสูการสสอบรอบสอง 

(ระดับประเทศ) ผลการทดสอบ ดังน้ี 

 -คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา  จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด617 คน 

ผาน 118 คน 

 -คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา    จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 923 คน 

ผาน 151 คน 

-วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา  จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 782 คน 

ผาน 125 คน 

กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล 

-นางสาวนภิศญา คําทิพย 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ

พิเศษ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

    3.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลในการพัฒนาตอยอดนักเรียนเพ่ือ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรในทุกระดับ 

4.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอสอบท่ีมีมาตรฐานผานการหา

ประสิทธิภาพเก็บไวในคลังขอสอบของเขตพ้ืนท่ีเพ่ือใชในการพัฒนาใน

กลุมสาระการเรียนรู  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3-6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

ปญหา/อุปสรรค 

-ระบบออนไลนไมเสถียร การกรอกขอมูล การประกาศผลการทดสอบมี
ปญหาทุกครั้ง ทําใหผูปกครองนักเรียน     ครูท่ีรับผดิชอบ เดือนรอน
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 

 

4 พัฒนาระบบการทดสอบ

ความสามารถของผูเรียน

ระดับชาติ (RT) 

76,140 76,140 ผลการดําเนินงาน 

1.นักเรียน ไดรับการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียน

ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

2.โรงเรียนไดทราบผลการประเมินเพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนา

นักเรียน 

3.ครูและผูบริหารโรงเรียน ไดรับการช้ีแจง/พัฒนา ในดานการเตรียม

ความพรอมและการดําเนินการจัดสอบ 

4.สพป.ชม.1 ไดทราบผลการประเมินเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนา

โรงเรียนในสังกัด 

 

กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล 

-นางสาวนภิศญา คําทิพย 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ

พิเศษ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

    ปญหา/อุปสรรค 

1. กรรมการคุมสอบไมมีความเท่ียงตรง 

2. สนามสอบบางแหง ยังควบคุมหองสอบไมเปนระบบ 

3. ครูยังขาดความตระหนักในการใหความสําคญัของการทดสอบ  

4. โรงเรียนควรเห็นความสําคัญสําหรบัคะแนนการทดสอบ ควร

วิเคราะห รายงานผล วางแผนเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอานของนักเรียนในปตอไป  

บางโรงเรียน นักเรียนเปนเด็กมีพฤติกรรมเกียจคราน หรือขาดการเอาใจ

ใสจากผูปกครอง รวมถึงนักเรียนเปนกลุมชนเผาไทยภูเขา บกพรอง

ทางการเรียนรู (LD) วิธีแกปญหาคือ ครูจะคัดกรองใหนักเรียนเปนเด็ก

พิการเรียนรวม (ประเภทบกพรองทางการเรียนรู) ทําใหไมสามารถ

แกปญหาหรือพัฒนานักเรียนไดตรงจุด 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5 สงเสริมสนับสนุนการรับ

นักเรียน ปการศึกษา 2563 

10,000 

จัดสรรจาก 

สพฐ. 

9,325 ผลการดําเนินงาน 

1.สพป.เชียงใหม เขต 1 และโรงเรยีนในสังกัดดําเนินการเกณฑเด็กเขา

เรียนตามฐานขอมลูประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2563  

2.โรงเรียนในสังกัด รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ป

การศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

3.สพป.เชียงใหม เขต 1 สํารวจแผนการรับนักเรียน ในปการศึกษา 2563 

โดยระดับกอนประถมศึกษา มี 80 หอง 1,888 คน  ระดับประถมศกึษาป

ท่ี 1 มี 133 หอง 3,677 คน และ ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี 38 หอง 

1,137 คน 

4.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี ในวันท่ี 11 ธันวาคม 

2562 เพ่ือพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศกึษา 

2563 

5.จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน เพ่ือกํากับ ติดตาม แกไขปญหา

การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใหเปนไปตามนโยบาย  

6.จัดประชุมครูผูรับผดิชอบงานรับนักเรียน เพ่ือสรางความเขาใจในการ

ใชระบบรายงานขอมลูการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ใน

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 

7.กําหนดแผนการติดตามผลการรบันักเรียน ในเดือนเมษายน -มิถุนายน 

2563 

 

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

-นางณิภาภรณ กองคํา 

นักวิชาการศึกษา 

ชํานาญการ 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

    ปญหาและอุปสรรค 

1.การดําเนินการรับนักเรียนไมเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2563 เน่ืองจากมีการ

แพรระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการรับนักเรียนบาง

กิจกรรม และบางระดับเลื่อนออกไปโดยไมมีกําหนด จนกวา สพฐ.จะแจง

ใหดําเนินการ 

2.นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการจะมาสมัครเขาเรียนในวันเปดภาคเรียน 

หลักจากท่ีพลาดจากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนยอดนิยมหรือโรงเรียนท่ี

มีช่ือเสียง สงผลใหการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดไมเปนไปตาม

ปฏิทินท่ีกําหนด 

ขอเสนอแนะ 

1.กําหนดบทบาทหนาท่ีในการพิจารณาความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับ

นักเรียนของสํา นักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา ควรเปนหน า ท่ีของ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือความรวดเร็วใน

การขับเคลื่อนนโยบาย 

2.ควรยกเลิกการเปดรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1 (3 ปบริบูรณ) ใน

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพ่ือลดความซ้ําซอนกับหนวยงานทางการศึกษา

อ่ืนท่ีจัดการศึกษาในระดับดังกลาวในพ้ืนท่ี 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

6 เยี่ยมบานและติดตามผลการ

ดําเนินงานการจดัการศึกษาโดย

ครอบครัว สพป.เชียงใหม เขต 1 

ปการศึกษา 2562 

12,000 1,540 ผลการดําเนินงาน 

จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจในการจัดการศึกษา การวัดและประเมิน

และรวมกันกําหนดรูปแบบแนวทางการวัดและประเมินผลผูเรียนรวมกัน 

ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563  มีผู เขารวมประชุม จํานวน 48 คน 

ประกอบดวย 1.ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 24 คน ผูเรียนโดย

ครอบครัว จํานวน 17 คน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ 

จํานวน 7 คน     โดยผูเรียนโดยครอบครัว ไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร และเปาหมายของ

แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผานหลักเกณฑการเลื่อนช้ัน   

ทุกคน 

ปญหาและอุปสรรค 

-เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให

ไมสามารถจัดงานวิชาการบานเรียนตามท่ีกําหนด ทําใหบานเรียนไม

สามารถนําเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนรูอยางเต็มท่ี รวมท้ังไมไดมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณรวมกันได ตองปรับเปลี่ยน

รูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใชเทคโนโลยีรวมในการวัดและ

ประเมินผล 

 

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

-นางอรัญญา วงศดาว 

 ผอ.กลุมสงเสริมฯ 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7 คายเยาวชน รักษพงไพร เฉลิม

พระเกียรติ 60 พรรษาสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมาร”ี ปท่ี 5 พ.ศ.

2563 

28,000 

จาก สพฐ. 

- ผลการดําเนินงาน 

  ผูรับผิดชอบโครงการรวมประชุมรับนโยบายการดาํเนินการโครงการ

และรวมการเปดคายแรกท่ี กรุงเทพมหานคร  และนํามากําหนดเปน

แนวทางในการพัฒนาครูและการจัดคายนักเรียน ระหวางวันท่ี 19-20 

กุมภาพันธ 2563   กําหนดเปาหมายในการพัฒนา สพป.เชียงใหม เขต 1 

ไดแก ครผููสอน 40 คน นักเรียนในสังกัด จํานวน 480 คน องคกร

เครือขาย 12 หนวยงาน และโรงเรียนท่ีเขารวม 24 โรงเรียน 

ปญหาและอุปสรรค 

-เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให

ระงับการดาํเนินงานจัดคายออกไปท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนิเทศ ตดิตามฯ 

-นายณัฐสิทธ์ิ ธงยี่สิบสอง 

ศึกษานิเทศก 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

8 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2563-2565 

และแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

10,000 8,936.25 ผลการดําเนินงาน 

    การจัดประชุมคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 

พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

จํานวน 5 ครั้ง   มีผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน   โดย สพป.เชียงใหม 

เขต 1 มีแผนพัฒนาการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2563-2565 และ

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  เปนเครื่องมือในการ

บริหารจดัการ สอดคลองกันความตองการของพ้ืนท่ีและนโยบายของ

หนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ 

   ปญหาและอุปสรรค 

    การดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

แผนปฏิบัติการประจําป ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 ตองให สพฐ.กําหนด

นโยบายมากอน ซึ่งอาจจะมีความลาชาในการดําเนินงานจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจาํป 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

-นางสุภาณี จันทรสกุนต 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

9 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็ก 

30,000 6,975 ผลการดําเนินงาน 

    การดําเนินการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนบานแมจอง อําเภอ

ดอยสะเก็ด ไปสังกัดเทศบาลตาํบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 

1 โรงเรียน 

    และดําเนินงานตามนโยบายของสพฐ. เก่ียวกับการควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ เรยีน

รวมโรงเรียนบานปาเหมือดทุกชวงช้ัน ในปการศึกษา 2563  โรงเรียน

บานรองข้ีเหล็ก เรียนรวมชวงช้ันท่ี 3 กับโรงเรียนบานเชิงดอย(ดอย

สะเก็ดศึกษา) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ในปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมนโยบายและแผน 

-นางสาธิกา กิตติธนดติถ 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการ 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงบประมาณและ

พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน 

15,000 12,860 ผลการดําเนินงาน 

    การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารสินทรัพยและการ

ดําเนินงานของหนวยรับตรวจในสวนของเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินรายได

สถานศึกษา การบริหารจดัการเก่ียวกับการใหใชอาคารหรือสถานท่ีของ

โรงเรียน จาํนวน 30 โรงเรียน และสพป.เชียงใหม เขต 1 ในสวนของ

ระบบเบิกจาย หลักฐานการจายเงินและการวิเคราะหงบการเงิน   จาก

การดําเนินงาน สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  

   -มีระบบการดําเนินงานบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ บังเกิด

ประสิทธิผล และใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาตอเงินงบประมาณ

ของรัฐ    

   -มีความรู ความเขาใจในการปฏบัิติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุให

เปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

   ปญหาและอุปสรรค 

-เน่ืองจากปน้ีมีการตรวจสอบตาม สพฐ.สั่งการ ประเมินตามแบบสรปุผล

การประเมินการปฏิบัตดิานการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา ทําให

ในการดําเนินการเขาตรวจสอบตองมีการปรับเปลี่ยนกระดาษทําการและ

รายงานผลการตรวจสอบ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

-นางกนกเรขา บุณยรัตน 

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

11 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัล IQA Award ประจําป

การศึกษา 2562 

44,589 44,589 ผลการดําเนินงาน 

1.ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล IQA Award ประจําป 
2562 ในวันท่ี 22 พ.ย. 62 ไดโรงเรียนท่ีรับรางวัลดังน้ี 

1) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษคือ โรงเรยีนอนุบาลเชียงใหม  
2) โรงเรียนขนาดใหญคือ โรงเรยีนพุทธิโศภน 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหนองปาครั่ง 
2.จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล IQA Award จํานวน 3 
โรงเรียนเพ่ือ 1.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมจํานวน 12,69633 บาท 

2.โรงเรียนพุทธิโศภนจํานวน 12,696.33   3.โรงเรียนหนองปาครั่ง 
จํานวน 12,696.33 บาท 

3.การนําเสนอของโรงเรียนในงานศิลปหัถตกรรมระดับภาคเหนือ 
    ระหวางวันท่ี 22-24 ธ.ค.62  จังหวัดสุโขทยั 

ปญหาและอุปสรรค 

-การมอบโลจํากัดจํานวน ท้ังท่ีโรงเรียนผานเกณฑมีนอยมาก เกณฑการ

คัดเลือกมีหลายดาน แต สพฐ.ใหความสําคญัเพียงดาน O-net 

ขอเสนอแนะ 

1. สพฐ.โดยสํานักทดสอบ ควรมอบโลใหครบทุกโรงเรียนท่ีผานเกณฑเขา

มา เพราะมีคุณสมบัติเทากัน แต สพฐ.กําหนดใหมอบโลเฉพาะโรงเรียน

อันดับหน่ึงเทาน้ัน สวนอันดับตอไปใหเปนเกียรติบัตร จึงไมจูงใจให

โรงเรียนอ่ืน ๆ  

2. สพฐ.ควรใชเกณฑประเมินดานอ่ืน ๆ รวมพิจารณาดวย หรือให

นํ้าหนักแตละเกณฑเทา ๆ กัน ไมใชดูเฉพาะ O-net 

3. มอบอํานาจให สพท. ใชเกณฑคัดเลือก 

หนวยตรวจสอบภายใน 

-นางกนกเรขา บุณยรัตน 

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
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ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ี

เบิกจายแลว 

ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

12 การบูรณาการนิเทศ 

ปงบประมาณ 2563 

120,000 

ไดรับจัดสรรจาก 

สพฐ.+งบในแผน 

 

20,000 ผลการดําเนินงาน 

1.เชิงปริมาณ 

    1.1โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 รวม 86 โรงเรียน   

    1.2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมออน สันกําแพง ดอยสะเก็ด และอําเภอ

เมืองเชียงใหม  จํานวน  4 คน 

    1.3 ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมออน  สัน

กําแพง  ดอยสะเก็ด และอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 14 คน 

2.  เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 

1 ไดรับการนิเทศตดิตาม ชวยเหลอื  โดยผูรับการนิเทศนําผลการนิเทศ

ติดตามฯ ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน   การสอน การ

บริหารจดัการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-การประชุมศึกษานิเทศกเพ่ือสรางความเขาใจในการทํางานและกําหนด

เปาหมายวิธีการนิเทศ กํากับตดิตาม 

-การนิเทศฯ การเปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

-การนิเทศฯ การยกระดับผลสมัฤทธ์ิปการศึกษา 2562 

กลุมนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผล 

-นายณัฐสิทธ์ิ ธงยี่สิบสอง 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

รวม 12 โครงการ  ในรอบ 6 เดือน 699,529 370,165.25   



 

1 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
           ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
  ไดรบัจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก............................................................................. 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนสูเวทีระดับชาติ 

2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ 

กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา/นางอรัญญา  วงศดาว และนางสาวรัตติยา  คําอาย 

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

ท่ี  2 ของ สพฐ.   ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

1.  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผูเรียนดานทักษะวิชาการ ศิลปหตัถกรรม 
และศลิปวัฒนธรรม เพ่ือสูเวทีการแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสูเวทีระดับชาต ิ
2. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรูการปฏิบัตจิริงตามสภาพความ
ตองการและบริบทของแตละสถานศึกษา และใหกาวทันภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน  

5.  เปาหมาย ดานปริมาณ  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงท่ีสงนักเรยีนเขารวมการพัฒนาขีดความสามารถทักษะดาน
ตางๆ ในกิจกรรมงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน 
ดานคุณภาพ  ผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการ ศิลปหัตถกรรมท่ีหลากหลาย 
นักเรียนไดแสดงออกถึงขีดความสามารถดานทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาต ิ

6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

ติดตามเยี่ยมและ          
ใหกําลังใจตัวแทน งาน
แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 สโุขทัย 

 
-ผลการแขงขันเอกสารแนบ- 

โรงเรียนที่เขารวม 
จํานวน 56 โรงเรียน 
มีนักเรียนและครูเขา
รวม จํานวน 1,124 
คน เจาหนาที ่9 คน 
 
 
 
 

ใน21-23 ธันวาคม 
2562  ณ จังหวัด
สุโขทัย 

27,000 บาท 

 
   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
        นักเรียนและครูท่ีเขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัด
สุโขทัย มีขวัญและกําลังใจในการเขารวมการแขงขัน 
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 6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลผุลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมสีวนไดสวนเสีย 
                       ไดรบัความรวมมือดมีาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรบัความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของท่ีมีตอผลผลติ หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
                        ระดับ 4   คิดเปนรอยละ 80                            
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี  23 ธันวาคม 2562  ณ จังหวัดสุโขทัย 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 27,000 บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง 27,000 บาท  (ณ 17 ธันวาคม 2562) 
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 

-เอกสารแนบ- 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
       1.  นักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทอง ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
       2.  นักเรียนมีขวัญและกําลงัใจในการเขารวมแขงขัน 
 
11.   ปญหาและอุปสรรค 
       1.  ลําดับในการแขงขัน อยูในชวงตนๆ คือลําดับท่ี 4 ไมสามารถเดินทางไปใหกําลังใจนักเรียนท่ีแขงรวมแขงขันไดทันและไม
ครบตามแผนท่ีวางไว 
       2.  การแขงขันสวนใหญ แขงในวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 กอนกําหนดการเดินทาง วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 เชน การ
แขงขันของนักเรียนเรียนรวม คณะเดินทางไมสามรถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได เน่ืองจากจองหองพักไวลวงหนา 
       3.  งบประมาณจํากัด  
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
        1.  กอนการเดินทางแขงขันระดับชาติ ควรมีการติดตามความพรอมของตัวแทน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการฝกซอมของ
ตัวแทนของ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
        2. ในการเดินทางไปใหกําลงัใจของตัวแทน ควรแบงเปน 2 สาย คือ สายการแขงทางวิชาการ มอบหมายกลุมนิเทศตดิตาม
และประเมินผล และสายแขงขันกิจกรรม มอบหมายใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือติดตามใหกําลังใจ  
 
 
 
 
 



3 

 

13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

(ลงชื่อ)   ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
    (.นางอรัญญา วงศดาว) 
 

   (ลงชื่อ)    ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
    (...นางอรัญญา วงศดาว..) 
 

   (ลงชื่อ)  รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
    (นายอวยชัย ศรีตระกูล..) 



1 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

           ตามแผนปฏิบตัิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
   ไดรับจดัสรรจาก สพฐ. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ การพัฒนาความสามารถทางวชิาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาต ิ

2. กลุมงาน /  
    ผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวนภิศชญา  คําทิพย 

3. สอดคลองกับ   
    ยุทธศาสตรที่ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูของ
ผูเรียน สูความเปนเลิศ 

4. วัตถุประสงคของ    
    โครงการ 

2.1 เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวชิาการอยางเต็มศักยภาพ  
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมการแขงขันทางวชิาการระดบัเขตพื้นที่ โดยใชกระบวนการแขงขันเปน
สื่อกลางใหเกิดบรรยากาศทางวชิาการ 

5. เปาหมาย เปาหมายเชิงปริมาณ 
3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนทั้งหมด ๒,๓๑๙ คน แยกเปน  
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 วิชาคณติศาสตร จานวน 615 คน  
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 วิชาคณติศาสตร จานวน 922 คน  
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 วิชาวิทยาศาสตร จานวน 782 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับ
การสงเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน รักและมี
ความสนใจที่จะเปนนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตร นักเรียนมีโอกาสเขารวมการแขงขันใน
เวทีระดบัชาติ  

6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณทีใ่ชไป 
ในกิจกรรม 

1. แตงตั้งกรรมการ
ดําเนินงาน 

กรรมการสนามสอบ
โรงเรียนวารีเชียงใหม 
กรรมการสนามสอบ
อนุบาลเชียงใหม 

กรรมการ 144 คน วันที่ 8 มค. 63 
 

- 

2. ดําเนินการจัด
สอบแขงขัน 

นักเรียนในสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  
เขต 1 

นักเรียนทั้งหมด 
๒,๓๑๙ คน 

วันที่ 12 มค. 63 
 

81,800 

3. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการระดับ
ศูนยสอบและสนามสอบ 

ประชุมตัวแทนกรรมการ
สนามสอบเพื่อสรางความ
เขาใจแนวการปฏิบัติในการ
จัดสอบ 

กรรมการ 144 คน วันที่ 8 มค. 63 
 

- 

4.สรุปรายงานผล จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน 

- วันที่ 30 เม.ย. 63 - 

 
   



 ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ไดมีโอกาสในการประเมินความรู ความสามารถ ในระดับสากล 

๒. การสอบคัดเลือกนักเรียนที่เปนตัวแทนเขาสูการสสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) ผลการทดสอบ ดังนี้ 

    คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา   จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๖๑๗ คน ผาน ๑๑๘ คน 

    คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา     จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๙๒๓ คน ผาน ๑๕๑ คน 

    วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา   จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๗๘๒ คน ผาน ๑๒๕ คน 

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลในการพัฒนาตอยอดนักเรียนเพื่อพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพในกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในทุกระดับ 

๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอสอบที่มีมาตรฐานผานการหาประสิทธิภาพเก็บไวในคลังขอสอบของเขตพื้นที่เพื่อใช

ในการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ - ๖ และ                

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ 

 

 6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลุผลตามวตัถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวตัถุประสงค  
เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 
                       ไดรับความรวมมือดีมาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรับความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลพัธที่เกิดข้ึน 
                        ระดับ     ดีเยี่ยม          คิดเปนรอยละ     100      .                             
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดาํเนนิการแลวเสร็จเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2563  
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณที่ไดรับจัดสรร      81,800   บาท 

  งบประมาณที่ไดเบิกจายจริง    81,800   บาท (ณ     มนีาคม 2563.......) 
9.  มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................... 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
     1. จํานวนโรงเรียนและนักเรียนที่เขารวมแขงขันเพิ่มข้ึน 80% 
     2. จํานวนนักเรียนที่ผานเขาไปแขงขันในรอบที่ 2 ระดับประทศ 60% 
 
 



11.   ปญหาและอุปสรรค 
1. นักเรียนที่เขาสอบสวนใหญเปนนักเรียนสังกัดสาํนกังานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชน

ไมใหความอนุเคราะหใชสถานที ่จึงเกิดปญหาเร่ืองการจัดสนามสอบและหองสอบ อีกทั้งเปนโรงเรียนตางสงักัด       
การติดตอประสานงาน คอนขางลําบาก 

2. ระบบออนไลนไมเสถียร การกรอกขอมูล การประกาศผลการทดสอบมีปญหาทุกคร้ัง ทําใหผูปกครองนักเรียน             
ครูที่รับผิดชอบ เดือนรอนผูรับผดิชอบโครงการ 

 
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 

 ปรับปรุงระบบออนไลนใหมีความเสถียร เพื่อจะไดไมมปีญหาการเขาใชงานการกรอกขอมูล การประกาศผล                 
การแขงขัน 

 
13.  ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 
 

 
       
 
 
 



 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวนภิศชญา  คําทพิย) 
 

   (ลงชื่อ)          ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
         (นายศิริพงษ  นวลแกว) 
 

   (ลงชื่อ)   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
          (นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ) 
 



1 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
           ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
   ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. สํานักทดสอบทางการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ (RT) 
 

2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวนภิศชญา  คําทิพย 

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

เพื่อพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอานของผูเรียนระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 

5.  เปาหมาย เปาหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จํานวน 86 โรงเรียน   
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เปนนักเรียนปกติ จํานวน 2,849 คน นักเรียน
พิเศษ จํานวน 245 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 3,094 คน 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบการทดสอบความสามารถในการอานของ
ผูเรียนระดับชาติท่ีมีมาตรฐาน  
2. นักเรียน โรงเรียน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีขอมูลผลการทดสอบความสามารถในการ
อานของผูเรียนระดับชาติท่ีสะทอนคุณภาพการศึกษา และเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 
3. ผูบริหารและครู ในโรงเรียนท่ีรวมสอบไดรับการชี้แจง/พัฒนา ในดานการเตรียม
ความพรอมและการดําเนินการจัดสอบ 
 

6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณทีใ่ชไป 
ในกิจกรรม 

1. ศูนยสอบนาํเขาและ
ตรวจสอบขอมูล
สถานศึกษาผานระบบ 
NT Access 

โรงเรียนในสังกัด สพป. 
ชม.1 ทุกโรงเรียน รวมทั้ง
โรงเรียนในสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นําขอมูลเขา
ระบบ NT Access 

โรงเรียน 86 ร.ร. ในวันที่ 28 ต.ค. - 
10 พ.ย. 62 
 

- 

2. ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการระดับ
ศูนยสอบและสนามสอบ 

ประชุมตัวแทนกรรมการ
สนามสอบเพื่อสรางความ
เขาใจแนวการปฏิบัติในการ
จัดสอบคร้ังนี ้

สนามสอบ 75 แหง 11 ก.พ. 2562 22,500 บาท 

3.ออกติดตาม/นิเทศ/ เพื่อกํากับติดตาม โรงเรียน 75 แหง ระหวางวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2563 

11,050 บาท 

4.สรุปรายงานผล จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน 

- 20 มีนาคม 2563 7,500 บาท 

 



   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

๑. นักเรียน ไดรับการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2562 
๒. โรงเรียนไดทราบผลการประเมินเพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนานักเรียน 
๓. ครูและผูบริหารโรงเรียน ไดรับการชี้แจง/พัฒนา ในดานการเตรียมความพรอมและการดําเนินการจัดสอบ 
๔. สพป.ชม.1 ไดทราบผลการประเมินเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 

 
 6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลผุลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมสีวนไดสวนเสีย 
                       ไดรบัความรวมมือดมีาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรบัความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของท่ีมีตอผลผลติ หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
                        ระดับ     ดเียี่ยม          คิดเปนรอยละ     100      .                             
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสรจ็เมื่อ วันท่ี 20  
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร      76,140   บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง    76,140   บาท (ณ        มีนาคม 2563.......) 
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ในโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) แลวนําผลการทดสอบไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 
11.   ปญหาและอุปสรรค 

1. กรรมการคุมสอบไมมีความเท่ียงตรง 
2. สนามสอบบางแหง ยังควบคุมหองสอบไมเปนระบบ 
3. ครูยังขาดความตระหนักในการใหความสําคญัของการทดสอบ  
4. โรงเรียนควรเห็นความสําคัญสําหรบัคะแนนการทดสอบ ควรวิเคราะห รายงานผล วางแผนเพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการอานของนักเรียนในปตอไป  
5. บางโรงเรียน นักเรียนเปนเด็กมีพฤติกรรมเกียจคราน หรือขาดการเอาใจใสจากผูปกครอง รวมถึงนักเรียนเปนกลุมชนเผา

ไทยภูเขา บกพรองทางการเรียนรู (LD) วิธีแกปญหาคือ ครูจะคดักรองใหนักเรียนเปนเด็กพิการเรียนรวม (ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู) ทําใหไมสามารถแกปญหาหรือพัฒนานักเรยีนไดตรงจุด 

12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
1. กรรมการคุมสอบ ควรบรหิารจดัการระบบ เชนเดียวกับกรรมการ ONET 
2. ควรมีนโยบายกระตุนใหผูบริหาร ครู เห็นความสําคัญการสอบ RT เชนเดียวกับการทดสอบระดับชาติอ่ืนๆ เน่ืองจากการอาน

เปนพ้ืนฐานของทุกวิชา ซึ่งปจจุบันนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีความสามารถดานการอานออกเสียงและอานรูเรื่อง      
ยังไมเปนท่ีนาพอใจ 



13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 

 
 
       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวนภิศชญา  คําทิพย) 
 

   (ลงชือ่)    ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
                 (นายศิริพงษ  นวลแกว) 
 

   (ลงชื่อ)   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
          (นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ) 
 















 
1 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
          /ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1) 
   ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก............................................................................. 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ เย่ียมบ้านและติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปี
การศึกษา 2562 
 

2.  กลุ่มงาน /  
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา / นางอรัญญา วงศ์ดาว 

3.  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที ่

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

4.  วัตถุประสงค์ของ    
     โครงการ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนในสังกัด 
 

5.  เป้าหมาย 1.  เชิงปริมาณ 
     1.  ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562  จ านวน 35 คน 
     2.  ผู้เรียนโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562  จ านวน 43 คน  
2.  เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียนโดยครอบครัว ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้ เปน็ไปตามเป้าหมายของหลักสูตร 
     และเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
 

6.  ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการด าเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จ านวนเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจ านวนวัน/ 
วันที่ด าเนินการ) 

งบประมาณที่ใช้ไป 
ในกิจกรรม 

1.  จัดประชุมช้ีแจงท า
ความเข้าใจการจัด
การศึกษา การวัดและ
ประเมิน และร่วมกัน
ก าหนดรูปแบบแนว
ทางการวัดประเมินผล
ผู้เรยีนร่วมกัน 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
48 คน ได้แก่  
1. ผู้จดัการศึกษาโดย 
   ครอบครัวมาประชุม  
   จ านวน 24 คน 
2. ผู้เรียนโดยครอบครัว  
   เข้าร่วมการประชุม  
   17  คน 
3. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ 
   และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม  
   7 คน 
 
 

1. ผู้จดัการศึกษา 
   โดยครอบครัว   
  จ านวน 35 คน 
2. จนท.และ 
    ผู้เกี่ยวข้อง  
    21 คน 

11 กุมภาพันธ์ 2563   

 
   ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียนโดยครอบครัว ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาการเรยีนรู้ เปน็ไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และเป้าหมายของแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนช้ันทุกคน 
 

 
2 

 



 6.2  การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ             ( / )  บรรลผุลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
                       ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จ านวนบุคลากรหรือผูด้ าเนินการ 
                        มากเกินไป         ( / )    เพียงพอ            น้อยเกินไป     
 
            6.2.3   ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
                       ได้รับความร่วมมือดมีาก     ( / )     ได้รับความร่วมมือพอสมควร         ไดร้ับความร่วมมือน้อย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผูเ้กี่ยวขอ้งที่มีต่อผลผลติ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
                        ระดับ.......................   คิดเป็นร้อยละ...................                              
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   
             โครงการไดด้ าเนินการแล้วเสรจ็เมื่อวันท่ี............ 10 เมษายน 2563.............................. 
             ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 
             ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการเร็วกว่าท่ีก าหนดในแผน 
             ระยะเวลาการด าเนนิการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร 12,000บาท 

  งบประมาณทีไ่ด้เบิกจ่ายจริง 1,540 บาท  (ณ   26  มีนาคม 2563.......) 
9.  มีผลการด าเนินงานที่เป็นที่แบบอย่าง (ระบชุื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถ้ามี) 

- 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
       การวัดและประเมินผลการจดัการศึกษาโดยครอบครัว บรรลเุป้าหมาย ได้รับความร่วมมือจากผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังบ้านเรียน 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผล และกลุม่ส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 
11.   ปัญหาและอุปสรรค 
         เกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโรนา 2019  ท าให้ไม่สามารถจดังานวชิาการบ้านเรยีนตามที่ก าหนด 
ท าให้บ้านเรียนไมส่ามารถน าเสนอผลงานและกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ร่วมกันได้ ต้องปรับเปลี่ยนรปูแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยรี่วมในการวัดและประเมินผล 
12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
       ผู้เกี่ยวข้องควรคิดรูปแบบ วิธีการ ในการวัดและประเมินผลทีห่ลากหลายทีม่คีณุภาพ  สามารถประเมินผลการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณ์ในการจดักิจกรรมต าง ๆ ตามโครงการ 



 

1 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
          ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
  ไดรบัจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก............................................................................. 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ 
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดย  

 
2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ 

กลุมนโยบายและแผน  /นางสุภาณี  จันทรสกุนต  

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา 
 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

2.1 เพ่ือใหการบริหารจัดการทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน   เปนท่ียอมรับของ
สังคม 
2.2 เพ่ือใหหนวยงานมีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ และนโยบายทุกระดับ 
2.3 เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
2.4 เพ่ือเปนการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/แผนปฏิบัติการ
ประจําป การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 1 

5.  เปาหมาย 1.  เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2563 – 
2565 และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีผูเขารวมประชุม 
จํานวน  40 คน  5  ครั้ง ๆ ละ  1 - 2  วัน  
2. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  1  จํานวน   30  เลม     
2.  เชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1    มีแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ไดสอดคลองกับความตองการของ
พ้ืนท่ีและนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

1.ประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
และแผนปฏิบัติการ 
 ป 2563 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน ป 2562 
และวิเคราะหนโยบายท่ี
เก่ียวของกับการจัดทํา
แผนฯ 

28 คน 1 วัน 
(11 ตุลาคม 

2562) 

 (งบเหลือจาย
ท่ีตั้งไวสวนกลาง) 

2. ประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
รางแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป 
2563 

ไดรางแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป 
2563 

58 คน 2 วัน 
(21-22 ตุลาคม 

2562 

(งบเหลือจายท่ีตั้ง
ไวสวนกลาง) 

3. ประชมุคณะ 
กรรมการพิจารณา 
ราง แผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป 
2563 
 

ไดรางแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป 
2563 

38 คน 1 วัน 
(28 ตุลาคม 

2562 

(งบเหลือจายท่ีตั้ง
ไวสวนกลาง) 

4.ประชุมคณะทํางาน
เพ่ือกําหนดวิธีทํางานท่ี
สงผลตอการพัฒนา
องคกร 
  

ไดจุดเนนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1 

31 คน 1 วัน 
(5 พฤศจิกายน 

2562) 

1,085 บาท 

5.ประชุมคณะทํางาน
วิเคราะหโครงการ 

ไดแผนงาน/โครงการ 
ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร นโยบาย 
จุดเนน   

21 คน 1 วัน 
(20 พฤศจิกายน 

2562) 

2,415 บาท 

6. ประชุมคณะทํางาน
วิเคราะหโครงการ 

ไดแผนงาน/โครงการ 
ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร นโยบาย 
จุดเนน   

17 1 วัน 
(22 พฤศจิกายน 

2562) 

595 บาท  

7. ประชุมทํางานเพ่ือ
นําเสนอผลการ
วิเคราะหโครงการ  

ไดโครงการท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตร 
นโยบาย จุดเนน  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ สพป. 

12 คน 1 วัน 
(29 พฤศจิกายน 

2562) 

960 บาท 

8. จัดทําเอกสาร
แผนพัฒนา และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

มีเอกสารแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ 
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2 เรื่อง 
เรื่องละ 15 

เลม 

 3881.25 บาท 

 



   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี
และนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ 
 
 6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลผุลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป            เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมสีวนไดสวนเสีย 
                        ไดรบัความรวมมือดีมาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรับความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของท่ีมีตอผลผลติ หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
                        ระดับ.......................   คิดเปนรอยละ...................                              
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี............ (โปรดระบุวันท่ีดําเนินการ)............................... 
              ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ     งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร.......10,000..................บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง.......8936.25...............บาท  (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563......) 
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  คร ูนักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของ
พ้ืนท่ีและนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
11.   ปญหาและอุปสรรค 
       การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจําป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตองใหสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดนโยบายมากอน ซึ่งอาจจะมีความลาชา
ในการดําเนินงานจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจาํป ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
 
 
 
 



 
13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
    
 

(ลงชื่อ)    ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
    (....นางสุภาณี  จันทรสกุนต......) 
 

   (ลงชื่อ)   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  
                            ( นางดาวนภา  นวมเจริญ) 
 

   (ลงชื่อ)   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
                           (นายอวยชัย  ศรีตระกูล) 



 

1 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

           ตามแผนปฏิบัติราชการ(งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
    ไดรบัจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก............................................................................. 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ  
โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารงบประมาณและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยตรวจสอบภายใน  สพป.เชียงใหม เขต 1 

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

 
ขอ 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการมสีวนรวม 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

 
1. เพ่ือทราบประสิทธิภาพการดําเนินงานการควบคุมทางการเงินของหนวยงาน และสถานศึกษาใน
สังกัด  รวมท้ังการปฏิบัติงานวาเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวของ   และนโยบาย
ของรัฐ  พรอมท้ังใหขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง แกไข  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและใช
ทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา 
2. เพ่ือเสริมสรางคณุภาพระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพในกลไกการกํากับดูแลใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตรวจสอบ  โดยการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู
ตรวจสอบภายใน  พรอมท้ังพัฒนาวิธีการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ 

5.  เปาหมาย  
1.  เชงิปริมาณ 
๑.๑ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  การบริหารสินทรัพยและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
ในสวนของเงินอุดหนุนท่ัวไป , เงินรายไดสถานศึกษา , การบริหารจดัการเก่ียวกับการใหใชอาคาร
หรือสถานท่ีของโรงเรียน จํานวน  30  โรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 1 ในสวนของระบบเบิกจาย , หลักฐานการจายเงินและการวิเคราะหงบการเงิน 
๑.๒     การตรวจสอบพิเศษตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสั่งการ 
๑.๓  หนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน  3  คน   ไดรบัการพัฒนาใหมีศักยภาพ   และ
ความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานของผูตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง        
2.  เชิงคุณภาพ 

๒.๑ สพป.เชียงใหม  เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด  มรีะบบการดําเนินงานบริหารงบประมาณท่ี
มีประสิทธิภาพ  บังเกิดประสิทธิผล  และใชทรัพยากรอยางประหยดั คุมคา 
๒.๒สพป.เชียงใหม  เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด  มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน
การเงิน  บัญชี และพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

๒.๓บุคลากรผูตรวจสอบภายในทราบและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตน ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ

มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  มีความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ท่ี
เก่ียวของเปนปจจุบัน   และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  บังเกิด ประสิทธิผลท่ีคุมคา
ตอทรัพยากรท่ีใชอยางประหยัด     พรอมท้ังพัฒนาระบบและวิธีการตรวจสอบใหครอบคลมุและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมมากข้ึน          
 



6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

- สรุปการปฏิบัติงานและ
ผลการตรวจสอบของ
ปงบประมาณ  2562 
ประชุมผูตรวจสอบภายใน
เพ่ือ 
-กําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบปงบประมาณ 
2563 
-กําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 
-กําหนดงานใหผูตรวจสอบ
รับผิดชอบ 
-ประชุมทุกเดือนเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูวิธีการ
ตรวจสอบ 
-จัดทําแผนการตรวจสอบ 
ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ 
-นิเทศติดตามและ
ตรวจสอบการบรหิาร
จัดการงบประมาณ  การ
บริหารสินทรัพยและการ
ดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจํานวน  30  โรง  
 -ตรวจสอบพิเศษตาม
สพฐ.และผอ.สั่งการ 
 
 
 
-พัฒนาศักยภาพผู
ตรวจสอบภายใน     
- สรุปผลการตรวจสอบ
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ป 2563 
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบประจาํป 2564 

 
 
 
 ดําเนินการเสรจ็สิ้น 
 
 
 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 
 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 
 
ดําเนินการเสร็จสิ้น 
 
 
 ดําเนินการเสรจ็สิ้น 
 
 
 
การดําเนินการแลวเสร็จ  
19 โรงเรียน 
 
  
 การดําเนินการตรวจสอบ
และดําเนินรายงานคา
สาธารณูปโภคไตรมาสท่ี 1 
เสร็จสิ้นแลว 
 
 ยังไมไดดําเนินการ 
 
   
 ยังไมไดดําเนินการ  
  
  
ยังไมไดดําเนินการ 
 

 
30 โรงเรียนและ 
๑ สพท. 

 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม
2562 ถึง วันท่ี 30 
กันยายน 2563 

 
   15,000 บาท 
  

 
   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการดําเนินงานบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และใชทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาตอเงินงบประมาณของรัฐ 

2. สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและคําส่ังที่เกี่ยวของ 

3. บุคลากรผูตรวจสอบภายในทราบและเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีความรู
ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ที่เกี่ยวของเปนปจจุบันและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลที่คุมคาตอ
ทรัพยากรที่ใชอยางประหยัด พรอมทั้งพัฒนาระบบและวิธีการตรวจสอบใหถูกตองทันตอระบบวิธีที่ปรับเปล่ียน และครอบคลุมอยางทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น 
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 6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลผุลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมสีวนไดสวนเสีย 
                       ไดรบัความรวมมือดมีาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรบัความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของท่ีมีตอผลผลติ หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
                        ระดับ   ดมีาก   คิดเปนรอยละ 100                              
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี............ (โปรดระบุวันท่ีดําเนินการ)............................... 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   15,000.00บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง    12,860.00บาท  (ณ  วันท่ี  25 มีนาคม  2563) 
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
  โรงเรียนท่ีมีการบริหารงบประมาณ ดานการเงิน บัญชี  อยูในระดบัดีมาก คือ โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย, โรงเรยีนบานปางนํ้าถุ
, โรงเรียนศรีเนรูห, โรงเรียนบานบวกคาง, โรงเรียนชลประทานผาแตก  
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 

๑.  ผูบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ  มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  มติ

คณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด 
๒. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ  มีการดาํเนินงานดานงบประมาณ   อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และ

คุมคา  สงผลใหบรรลผุลสัมฤทธ์ิของงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
          ๓. หนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบ  ช้ีแนะจากบุคลกรท่ีมีความรู  ความสามารถ  ในดานกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ
ทางการเงิน  การงบประมาณ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี  และพัสดุ   
ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   บังเกิดประสิทธิผลท่ีคุมคาในการใช ทรัพยากรของหนวยรับตรวจ 
 
11.   ปญหาและอุปสรรค 
       งบประมาณท่ีไดรบัไมเพียงพอในการดําเนินงาน  ทําใหขาดความตอเน่ืองในการพัฒนางานของหนวยรับตรวจและไมสามารถ
เพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาผูตรวจสอบภายในตามโครงการ CGIA ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได 
 
 
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
          เน่ืองจากในปน้ีมีการตรวจสอบตามสพฐ. สั่งการ ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติดานการเงินและการบัญชี
ของสถานศึกษา  ทําใหในการดําเนินการเขาตรวจสอบตองมีการปรบัเปลี่ยนกระดาษทําการและรายงานผลการตรวจสอบ 
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13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 

 

                                                         

                                               

                                                       โรงเรียนออนใตวิทยาและโรงเรียนบานโหง        
                       

(ลงชื่อ)             ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
       (นางกนกเรขา     บุณยรัตน) 

   (ลงชื่อ)    ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
                        (นางกนกเรขา     บุณยรัตน) 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
           ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
    ไดรบัจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก............................................................................. 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  

2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานนโนบายและแผน 
นางสาธิกา  กิตติธนดติถ 

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

นโยบายท่ี 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

1. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและความสูญเปลาทางการศึกษาภายในมาตรการท่ีเหมาะสมและ 
    ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชน 
2. เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดานการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

5.  เปาหมาย 1.  เชงิปริมาณ 
     - ดําเนินการควบรวม/ยบุเลิก/โอนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอดอยสะเก็ด  5  โรงเรียน 
อําเภอสนักําแพง  5  โรงเรียน  อําเภอแมออน  2  โรงเรียน   
2.  เชิงคุณภาพ 
     1. ดําเนินการควบรวม/ยุบเลกิโรงเรียนขนาดเล็ก ในป 2563 จํานวน 12 โรงเรยีน  
รอยละ 100 
     2. ลดความเหลื่อมล้ําและความสูญเปลาทางการศึกษาภายใตมาตรการท่ีเหมาะสมและ 
ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชน รอยละ 100 
     3. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดานการรวมโรงเรยีนขนาดเล็ก รอยละ 100 
 

6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

1. ออกติดตาม/
นิเทศ/ 

เพ่ือกํากับติดตาม 
     1. การดําเนินการลงคะแนน 
เสียงหาความสมัครใจใหโอน
สถานศึกษา โรงเรียนบานแมจอง 
อําเภอดอยสะเก็ด ไปสังกัดเทศบาล
ตําบลตลาดใหญ  เมื่อวันท่ี 9 
มกราคม 2563 ณ โรงเรียน 
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด 

โรงเรียน  7  แหง ระหวางวันท่ี 1 ม.ค. -
15 มีนาคม 2563 

6,975  บาท 

      2. รวมประชุมเพ่ือรบัฟงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ของโรงเรียนบาน
รองข้ีเหล็ก และโรงเรียนบานสันตน
มวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด เมื่อ
วันท่ี 15 มกราคม 2563 
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กิจกรรม/ 

การดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

(เชิงปรมิาณ) 
จํานวนเปาหมาย 

ที่เขารวม 
โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

      3. การดําเนินการรวม 
ประชุมและประเมินความพรอมใน
การถายโอนสถานศึกษา โรงเรียน 
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด 
ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ 
อําเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันท่ี 28 
มกราคม 2563 

   

      4. ออกติดตามและสํารวจขอมูล 
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ท่ีมีนักเรยีนมัธยมศึกษา 
1-30 คน และแจงแนวนโยบายของ  
สพฐ. ใหกับโรงเรยีนเทพเสด็จวิทยา 
โรงเรียนบานแมหวาน และโรงเรียน 
บานแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด 
เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2563 

   

      5. รวมประชุมเพ่ือช้ีแจง
แนวนโยบายแนวทางการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ของ สพฐ. ใหกับโรงเรยีน 
บานตลาดข้ีเหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด 
เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2563 

   
 
 

4.สรุปรายงานผล จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- กันยายน 2563 - 

   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
             1. ดําเนินการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน 
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด  จํานวน 1  โรงเรียน 
              2. ดําเนินการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เก่ียวกับควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
จํานวน  2  โรงเรียน 
 
6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลผุลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมสีวนไดสวนเสีย 
                       ไดรบัความรวมมือดมีาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรบัความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของท่ีมีตอผลผลติ หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
                        ระดับ.......................   คิดเปนรอยละ  60                              
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7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี............ (โปรดระบุวันท่ีดําเนินการ)............................... 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 30,000 บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง  6,975  บาท  ( ณ 31  มีนาคม 2563 ) 
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
……………………………………………………………………………-………………………………………………................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
       - ลดความเหลื่อมล้าํ และความสูญเปลาทางการศึกษาทางการศึกษาภายใตมาตรการท่ีเหมาะสมและความรวมมือของ 
       โรงเรียนและชุมชน 
       - พัฒนาโรงเรยีนขนาดเล็กทุกแหงใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
 
11.   ปญหาและอุปสรรค 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
 
 

 

13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 
       - การลงคะแนนหาความสมคัรใจใหโอนโรงเรียนบานแมจอง ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ วันท่ี 9 มกราคม 2563 
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     - การประชุมช้ีแจงการควบรวมโรงเรียนบานรองข้ีเหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด วันท่ี 15 มกราคม 2563 
 

        
 

                                     
    
   - การประชุมช้ีแจงการควบรวมโรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด  วันท่ี 15 มกราคม 2563 
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 - การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลตลาดใหญ  ณ เทศบาลตําบลตลาดใหญวันท่ี 28 มกราคม 2563 
   

           
 

             
 
    -  การติดตามการดําเนินงานและสาํรวจขอมลูของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
       โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา  อําเภอดอยสะเก็ด  วันท่ี  4  มีนาคม  2563 
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     - การติดตามการดําเนินงานและสาํรวจขอมลูของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
       โรงเรียนบานแมหวาน  อําเภอดอยสะเก็ด  วันท่ี  4  มีนาคม  2563 

           
  
 
     - การติดตามการดําเนินงานและสาํรวจขอมลูของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
       โรงเรียนบานแมฮอยเงิน  อําเภอดอยสะเก็ด  วันท่ี  4  มีนาคม  2563 
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(ลงชื่อ)     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาธิกา  กิตติธนดิตถ) 
 

   (ลงชื่อ)   ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
      (นางดาวนภา นวมเจริญ) 
 

   (ลงชื่อ)     รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
       (นายอวยชัย ศรีตระกูล) 
 

     - รวมประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวนโยบายแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนบานตลาดข้ีเหล็ก  อําเภอดอยสะเก็ด  วันท่ี 13 มีนาคม 2563 
 

               
      

                                       
 
 



1 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
           ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
  ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.......ทดสอบทางการศึกษา...................................... 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA Award ประจําปการศึกษา 2562 
 

2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ 

สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคณุภาพการจัดการศึกษา  กลุมนิเทศฯ 
นายอุทัย  ปญญาโกญ  นางสาวจรัสโฉม  ชมพูมิ่ง   

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

ความเทาเทียมดานคณุภาพ 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

1  เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ท่ีมีประสิทธิภาพดานระบบ 
    ประกันคุณภาพภายใน และสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ O-net  โดยมีพัฒนาการตอเน่ืองเปนเวลา 3 ป.. 
2  เพ่ือสรางระบบคลังขอมูลของ สพฐ. ดานระบบการประกันฯ สําหรับเปนแหลงศึกษา 
 

5.  เปาหมาย 1.  เชงิปริมาณ 
     โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม เขต 1 จํานวน 87  โรงเรียน 
2.  เชิงคุณภาพ 
     มโีรงเรียนท่ีไดรับรางวัล IQA Award ครอบคลุมทุกประเภทของโรงเรียน  
 

6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

ประชุมกรรมการคัดเลือก
โรงเรียนเพ่ือรับรางวัล IQA 
Award ประจําป 2562  

ไดโรงเรียนท่ีรับรางวัลดังน้ี 
1) โรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษคือ 
โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม  

2) โรงเรียนขนาด
ใหญคือ โรงเรยีน
พุทธิโศภน 

3) โรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียน
หนองปาครั่ง 

โรงเรียนผาน
เกณฑจํานวน 6 
โรงเรียนท่ีไดรับ
การพิจารณาคือ 
อนุบาลเชียงใหม,
พุทธิโศภน,บาน
สันกําแพง,หนอง
ปาครั่ง,วัดปาขอย
ใต,และเชิงดอยสุ
เทพ 

1 วัน 
( 22 พ.ย. 62) 
หองประชุมลานนา 
สพป.เชียงใหม เขต 1 
เวลา 08.30- 14.30  

- 5,500 
 

2.จัดสรรงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนท่ีไดรับ
รางวัล IQA Award 
จํานวน 3 โรงเรียนเพ่ือไป
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหมจํานวน 
12,69633 บาท 
2.โรงเรียนพุทธิโศภน
จํานวน 12,696.33 
3.โรงเรียนหนองปาครั่ง 
จํานวน 12,696.33 บาท 

โรงเรียน  3  
โรงเรียนที่ไดรับโล
รางวัล IQA Award 

แจงจัดสรรฯ วันที่ 9 
ธค.62  หนังสือที่ ศธ.
04047/4636 

- 39,089  

3.ออกติดตาม/นิเทศ/ การนําเสนอของโรงเรียน
ในงานศิลปหัถตกรรม
ระดับภาคเหนือ 

โรงเรียน  3  โรงที่
ไดรับโล 

22-24 ธ.ค.62 
จังหวัดสุโขทัย 

ใชเงินที่ไดรับแจงจัดสรร 

4.สรุปรายงานผล โรงเรียนท่ีไดรับโลรางวัล
นําขอมูลลงในฐานขอมูล
ของสพฐ. 

3 โรงเรียน   

     

 



   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
          ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย  

1. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นร.มากกวา 2000)ไดโรงเรียนท่ีเปนตนแบบของเขตพ้ืนท่ีคือ อนุบาลเชียงใหม 
2. โรงเรียนขนาดใหญ(นร.1001-2000)มีโรงเรียนท่ีเปนตนแบบของเขตพ้ืนท่ีคือ พุทธิโศภน และบานสันกําแพง 
3. โรงเรียนขนาดกลาง(นร.301-1000) ไมม ี
4. โรงเรียนขนาดเล็ก (นร.นอยกวา 300) ไดแกหนองปาครั่ง,เชิงดอยสุเทพ,และวัดปาขอยใต 

 
6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 
                       ไดรับความรวมมือดีมาก        ไดรบัความรวมมือพอสมควร         ไดรบัความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของท่ีมีตอผลผลิต หรือผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
                        ระดับ.....มากท่ีสุด..................   คิดเปนรอยละ.....90..............                              
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันท่ี....9 ธค.62........ (โปรดระบุวันท่ีดําเนินการ)............................... 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน สพฐ.กําหนด 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร......44,589...................บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง.   44,589  บาท  
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
     โรงเรียนท่ีรับโลรางวัล IQA Award ดังน้ี 

1) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษคือ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม  
2) โรงเรียนขนาดใหญคือ         โรงเรียนพุทธิโศภน 
3) โรงเรียนขนาดเล็ก คือ         โรงเรียนหนองปาครัง่ 

     โรงเรียนท่ีไดรับเกียรติบัตร 
1) โรงเรียนขนาดใหญคือ         โรงเรียนบานสันกําแพง 
2) โรงเรียนขนาดเล็กคือ          โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ และวัดปาขอยใต 

10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
      ไดโรงเรียนตนแบบดานระบบประกันของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
11.   ปญหาและอุปสรรค 
 
        การมอบโลจํากัดจํานวน ท้ังท่ีโรงเรียนผานเกณฑมีนอยมาก 
        เกณฑการคดัเลือกมีหลายดาน แต สพฐ.ใหความสําคญัเพียงดาน O-net 
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
       1) สพฐ.โดยสํานักทดสอบ ควรมอบโลใหครบทุกโรงเรียนท่ีผานเกณฑเขามา เพราะมีคณุสมบัตเิทากัน แต สพฐ.กําหนดให
มอบโลเฉพาะโรงเรียนอันดบัหน่ึงเทาน้ัน สวนอันดับตอไปใหเปนเกียรติบัตร จึงไมจูงใจใหโรงเรียนอ่ืน ๆ  
       2) สพฐ.ควรใชเกณฑประเมนิดานอ่ืน ๆ รวมพิจารณาดวย หรอืใหนํ้าหนักแตละเกณฑเทา ๆ กัน ไมใชดูเฉพาะ O-net 
       3) มอบอํานาจให สพท. ใชเกณฑคัดเลือก 

 
 

 



3 

 

13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

(ลงชื่อ)      ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
       (นายอุทัย ปญญาโกญ) 
 

   (ลงชื่อ)    ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
                (นายศิริพงษ  นวลแกว) 
 

   (ลงชื่อ)   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
       (นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ) 
 

  

 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
             / ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1) 
  �   ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส านัก............................................................................. 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ   บูรณาการการนิเทศ ปีงบประมาณ 2563 
 

2.  กลุ่มงาน /  
     ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายณัฐสิทธิ์   ธงยี่สิบสอง 

3.  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่2 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน      

4.  วัตถุประสงค์ของ    
     โครงการ 

1.เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 
2.เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกชั้น
เรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 

5.  เป้าหมาย 1.  เชิงปริมาณ 
    1.1โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รวม 
86 โรงเรียน   
    1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
อ าเภอแม่ออน สันก าแพง ดอยสะเก็ด และอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ านวน  4 คน 
    1.3 ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ออน  สันก าแพง  ดอย
สะเก็ด และอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 14 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการ
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ  โดยผู้รับการนิเทศน าผลการนิเทศติดตามฯ ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน   การสอน การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.  ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการด าเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(เชิงปริมาณ) 

จ านวนเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจ านวน

วัน/ 

งบประมาณที่ใช้
ไป 

ในกิจกรรม 



วันที่
ด าเนินการ) 

1.การประชุมวางแผน 
สร้างความเข้าใจ , 
ประชุมปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม
ฯ   ของงานตาม
โครงการ/นโยบาย/
ภารกิจ  ก่อนการ
ด าเนินการนิเทศ   

ประชุมศึกษานิเทศก์  
เพ่ือสร้างความเข้าใจ
การท างานและก าหนด
เป้าหมาย วิธีการนิเทศ
ก ากับติดตาม  

- ศึกษานิเทศก์  
14 คน 
- รองฯ
ผู้รับผิดชอบกลุ่ม  
   งาน 1 คน  -  
- ผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่  1 คน 
-บุคลากรในกลุ่ม
งาน 1 คน 

Plc ทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์ 
ตลอด
ปีงบประมาณ 
2563 

 

     

      

     

     

     

 
   ผลด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนในสังกัด  สพป.ชม.1 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง 
 
 
 6.2  การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
                    �   บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ             �  บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
                     /   ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์   เพราะ ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการท าให้การนิเทศไม่ได้
ครบ 
 
            6.2.2   จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 
                     �   มากเกินไป         /  เพียงพอ      �  น้อยเกินไป     
 
            6.2.3   ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                     / ได้รับความร่วมมือดีมาก     �   ได้รับความร่วมมือพอสมควร      �   ได้รับความร่วมมือน้อย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
                        ระดับ  ดี   คิดเป็นร้อยละ 70                              



 
7.  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   
           �  โครงการได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่............ (โปรดระบุวันที่ด าเนินการ)............................... 
           �  ระยะเวลาการด าเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่ก าหนดในแผน 
           �  ระยะเวลาการด าเนินการโครงการเร็วกว่าที่ก าหนดในแผน 
           /     ระยะเวลาการด าเนินการโครงการช้ากว่าที่ก าหนดในแผน เพราะงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่ได้รับการ
จัดสรรท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 
8.  งบประมาณ  �  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร..........100,000...............บาท 

�  งบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายจริง........-..............บาท  (ณ   28     มีนาคม 2563) 
9.  มีผลการด าเนินงานที่เป็นที่แบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถ้ามี) 
…………-……… 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
         โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
11.   ปัญหาและอุปสรรค 
        ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณท าให้การด าเนินงานโครงการไม่เป้นไปตามกิจกรรมและแผนงานที่วางไว้ 
 
12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินโครงการในปีต่อไป 
       การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.ให้ชัดเจนและตรงตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือที่จะได้ด าเนินงานตามโครงการได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 



13.  ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
 

 
 

 
 

 
 

       
 





 
 

โครงการในแผนปฏิบัติการ ของ สพป.เชียงใหม เขต 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.ไดอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการในบางโครงการ ใหรายงานผลการใชจายงบประมาณดวย 

2.สวนโครงการท่ียังไมไดรับอนุมัติงบประมาณ ใหรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดขับเคล่ือน 

นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษา 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - มิ.ย.  

  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    (นางชนมนิภา ชูแสงศรี) 2563  

  สูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ       

  อันพึงประสงค       

2 การสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปน บูรณาการ กับ ITA  กลุมสงเสริมฯ  พ.ค.- ส.ค. 

  พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม   (นางสิริพร  ไชยรินทร)  2563  

  ดวยกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือใน       

  สถานศึกษา       

          

3 การปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคาม  สพฐ. จัดสรร กลุมสงเสริมฯ ม.ค. -ก.ย.  

  ทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบ   (นางสิริพร ไชยรินทร)   2563 

  การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน       

          

4 จิตอาสา เราทําดี ดวยหัวใจ โรงเรียน บูรณาการ กับ ITA  กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - ก.ย.  

  
ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑   (นางพิลาวรรณ 

            ลีลาธรรมสัจจะ) 
2563  

          

5 โครงการ "โรงเรียนสุจริต"   สพฐ. จัดสรร กลุมนิเทศ ติดตามฯ เม.ย. - ก.ย.  

  ปงบประมาณ ๒๕๖๓   (น.ส.ประพิณศิริ อินทธิรา)   2563 

          

   รวม 20,000     

      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

 
 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจดัสรร ท่ีดําเนินการ 

1 การแขนขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  27,000 กลุมสงเสริมการจัด  ธ.ค 2562 

  ครั้งท่ี ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓ อนุมัติ 27,000   การศึกษา   
       (น.ส.รัตติยา คําอาย)   

2 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลอง 10,000 กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ พ.ค. -ก.ย. 

  กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑   (นางพิราวรรณ  2563  

  สังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑    ลีลาธรรมสจัจะ)   
          

3 การนิเทศติดตามครูปฐมวัยในโครงการ สพฐ จัดสรร กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ ต.ค. 2562- 

  บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย    (นางนิภา แกวประทีป)  ก.ย. 2563  

  รุนท่ี ๑-๔, ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๒       
          

4 พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณ บูรณาการ กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ พ.ค. -ก.ย. 

  แบบ STEM ศึกษาใน ระดับปฐมวัย กับ 3+4  (นางพิราวรรณ 2563  

  
 

   ลีลาธรรมสจัจะ)   
5 การวิจัยสงเสริมครูคณิตศาสตร  รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ  ธ.ค. 2562 - 
  และวิทยาศาสตรในดานการ การจัดการเรียน   (นางวิริน วันสมสกุล)  เม.ย. 2563  
  การสอน เพ่ือสอดคลองแนวทางตามกรอบ        
  แนว PISA (Programme of Internationnal       
    Student Assessment)       
  

 
      

6 การขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบ บูรณากับ กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ 12 มิ.ย. -  
  บูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานในสถานศึกษา น.3 โครงการ 5 (นางชนมนิภา  12 ก.ค. 63  
   100% ปงบประมาณ  2563    ชูแสงศรี)   
  

 
      

7 การฝกอาชีพและการมีงานทําสงเสริม รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ 1 ต.ค. 62-  
  ความพรอมเด็กไทยสูการเปนผูประกอบ   (นางชนมนิภา  30 ก.ย.2563  
  อาชีพท่ีม่ันคง    ชูแสงศรี)   

    37,000     

 
    



 
 
นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 สรางขวัญ เสริมทักษะ พัฒนาครูและ 40,000 กลุมบริหารงานบุคคล  ธ.ค. 2562 

  บุคลากร    (นายรักษา   

              พงษธนาคม)   

2 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 150,000 กลุมอํานวยการ 1 ต.ค. 2562-  

  ผูบริหารสถานศึกษาและพัฒนาองคกร  *อนุมัติครั้งท่ี  (น.ส.นันทนา 30 ก.ย. 2563  
  สูความเปนเลิศ ประจําป ๒๕๖๓  1=40,000        มงคลเทพ)   
          

3 ปรับปรุงชวยเหลือการใชงานระบบ 10,000 กลุมเทคโนโลยี ก.พ. - ส.ค.   

  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร    (นายภูริวัจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2563  

  สําหรับโรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพ้ืนท่ี         จิตสวาง)   

   การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑       

     

4 เทคนิคการยกระดับคุณภาพการเรียน 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 1 ต.ค. 2562-  

  การสอนภาษาไทย    (น.ส.มณฑาทิพย 30 ก.ย. 2563  

             ขันแกว)   

5 โครงการบูรณาการนิเทศ ปงบประมาณ 100,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 1 ต.ค. 2562-  

  2563    (นายณัฐสิทธิ ์ 30 ก.ย. 2563  

           ธงยี่สิบสอง)  

6 พัฒนาระบบงานการบันทึกผลการเรียน 8,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. 2563  

  นักเรียนดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ   (นายสราวุธ    

  สถานศึกษา (SchoolMIS)     ชัยยอง)   

          

7 การพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562-  

  ศิลปะ(นาฎศิลป) ในศตวรรษท่ี 21   (น.ส.นภิศชญา  ก.ย. 2563  

       คําทิพย)   



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

8 โครงการวิจัยสงเสริมการจัดการเรยีนการสอน 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562-  

  โครงงาน STEM Education เพ่ือสิ่งแวดลอม   (นางวิริน วันสมสกุล)  ส.ค. 2563  

  STEEM (Science Technology Engineering        

  Enviroment Mathemetic)       

          

9 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 40,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562-  

  และภาษาท่ี 3 เพ่ือการสื่อสาร  *อนุมัติครั้งท่ี1  (นางสุขชัญญา ส.ค. 2563  

  ERIC30,000 เรืองมณี)  

10 โครงการติดตามการดําเนินงาน ใชเงิน  กลุมสงเสริมการจัด ต.ค. 2562-  

  โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน โครงการ  การศึกษา ก.ย. 2563  

  ประถมศึกษาเพ่ือสุขภาวะท่ีดีของ อาหารกลางวัน  (นางพิกุลรัตน   

  นักเรียน    จงจรสันุกูล)   

          

11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์ 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 16 ต.ค. 62  

  ทางการเรียน NT และ O-Net (ทดลองนวัตกรรม)   (นายสราวุธ  31 พ.ค. 63  

       ชัยยอง)   

12 ศึกษานิเทศกไทย หัวใจโคชและฟา 20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562-  

  (Supervisor As Coach & Facilitator)    (นางวิริน 30 เม.ย. 63  

      วันสมสกุล)   

 13 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ   

      (น.ส.จรัสโฉม    

   ชมพูม่ิง)  

    418,000     



 
นโยบายท่ี 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีไดรับจัดสรร 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีดําเนินการ 

1 เยี่ยมบาน และติดตามผลการดําเนินงาน 12,000 กลุมสงเสริม ต.ค. 2562 -  

  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  *อนุมัติครั้งท่ี 1  การจัดการศึกษา  พ.ค. 2563 

  สพป. เชียงใหม เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  12,000 (นางอรัญญา วงศดาว)    
         
          
2 พัฒนารูปแบบและนิเทศ ติดตาม เพ่ือ บูรณาการกับ กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562- 

  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู  กลุมเทคโนโลยี (นางนิภา แกวประทีป) ก.ย. 2563  

  การสอนในโรงเรยีนขนาดเล็ก  ในนโยบาย ท่ี 3     

          

3 กองทุนปนสุขใหนอง สพป. เชียงใหม  6,000 กลุมสงเสริม  ต.ค. 2562 - 

  เขต ๑ *อนุมัติครั้งท่ี 1   การจัดการศึกษา ก.ย. 2563  

     6,000  (น.ส.รัตติยา คําอาย)   

4 ประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสรางความรู รอพิจารณา กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

  ความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุม   (น.ส.นันทนา   ก.ย. 2563  

  ภายใน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    มงคลเทพ)   

  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓       

          

5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ สพฐ. จัดสรร กลุมสงเสริม ต.ค. 2562 -  

  เขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    การจัดการศึกษา  ส.ค. 2563  

  และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา    (นางนิภาภรณ   

       สุริยวงศ)   

6 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ จัดสรร กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562 -  

  โรงเรียนประชารัฐท่ีมีประสิทธิภาพ    (นางนิภา แกวประทีป)  ก.ย. 2563  

          

   รวม  18,000     

     



 

นโยบายท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
นโยบายท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 ดูแลปรับปรุงแกไขระบบงานคอมพิวเตอร 100,000 กลุมเทคโนโลยีฯ ม.ค. - ก.ย. 63  

  และเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสํานักงาน *อนุมัติครั้งท่ี  (นายภูริวัจน    

  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  1=50,000   จิตสวาง)   

  เขต ๑       

          

2 สงเสริมการใชระบบขอมูลสารสนเทศทาง 30,000 กลุมเทคโนโลยีฯ ต.ค. 2562 -  

  การศึกษา *อนุมัติครั้งท่ี (นายภูริวัจน  ก.ค. 2563  

    1=15,000  จิตสวาง)   

3 โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายและวินัย 3,000 กลุมนิติกร ต.ค. 2562 -  

  เชิงบวกสูสถานศึกษา เพ่ือการแกปญหา   (นางกนกเรขา  ก.ย. 2563  

  การกระทําผดิวนิัย จรรยาบรรณ และการ    บุณยรัตน)   

  ประพฤติมิชอบ       

      
 

 
 
 

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 โรงเรียนสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ก.พ. - มิ.ย.   

   การศึกษา   (นายณัฐสิทธิ ์  2563 

       ธงยี่สิบสอง)   

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร รอพิจารณา กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562-  

  สถานท่ี สํานักงาน สพป. เชียงใหม     (นางศิริวารีย ก.ย. 2563  

  เขต ๑     มีปน)   

          

          

          

   รวม 10,000     

     



 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

4 การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิม 50,000 กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

  ประสิทธิภาพการทํางานสูองคกรท่ีเปนเลิศ  *อนุมัติครั้งท่ี1 (น.ส.เทพี กับปุละวัน)  ก.ย. 2563  

     10,000     

5 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 -  

  ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3   (นางวาสนา ภูผา  ก.ย. 2563  

          

6 การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 5,000 กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

  การศึกษาและ KPI   (น.ส.เทพี กับปุละวัน)  ก.ย. 2563  

          

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 15,000 หนวยตรวจสอบภายใน ต.ค. 2562 -  

  งบประมาณและพัฒนามาตรฐานการ  *อนุมัติครั้งท่ี1 (นางกนกเรขา  ก.ย. 2563  

  ตรวจสอบภายใน  15,000  บุณยรัตน)   

          

8 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจาํป 10,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 -  

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  *อนุมัติครั้งท่ี 1  (นางสุภาณี ก.พ. 2563  

     10,000  จันทรสกุนต)   

9 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 30,000 กลุมนโยบายและแผน 1 ม.ค.  

   *อนุมัติครั้งท่ี1 (นางสาธิกา   31 มี.ค. 63 

     14,590  กิตติธนดิตถ)   

10 เตรียมความพรอมขาราชการบํานาญ 33,000 กลุมงานการเงิน มิ.ย. - ก.ค.  

      (นางปรียาภรณ  2563  

   บัวคลี่)  

11 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานติดตาม 37,650 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562-  

  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  *อนุมัติครั้งท่ี1 (น.ส.มณฑาทิพย  ก.ย. 2563  

     15,000  ขันแกว)   

12 เสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม และ  สพฐ. จัดสรร กลุมอํานวยการ  มี.ค - ส.ค. 

  ธรรมาภิบาล "ปองกันการทุจริต"   (น.ส.พัชรี สิงหนอย)   2563 
 
 

  
 
 
 



 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

13 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ สพฐ. จัดสรร กลุมเทคโนโลยี เม.ย. - พ.ค.  

  บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณ สําหรับ   (นายภูริวัจน  2563  

  สัญญานระบบการจัดการเรียนการสอน    จิตสวาง)   

  ทางไกลผานดาวเทียม  DLTV       

          

14 การพัฒนาสื่อ youtube เพ่ือการสื่อสาร รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562 -  

  และสรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพ   (นายอุทัย   ส.ค. 2563 

       ปญญาโกญ)   

   รวม 318,650     
 
นโยบายท่ี 7 การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 สงเสริมการจัดทํานวัตกรรมในสถานศึกษา 10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

    (น.ส.ประพิณศิริ  ก.ย. 2563  

       อินทธิรา)   

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูองคกร รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

  นวัตกรรม    (น.ส.ชิดชนก ก.ย. 2563  

 
     ชูเจริญกาญจน)   

3 สรางนวัตกรรมยกระดับคุณภาพ  รอพิจารณา  กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

  การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษ   (น.ส.มณฑาทิพย  ก.ย. 2563  

 ท่ี ๒๑  ขันแกว)  

     

4 มหกรรมวิชาการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 747,650 กลุมนิเทศ /สงเสริม ต.ค. 2562 -  

 การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  /นโยบายและแผน ก.ย. 2563  

     

 รวม  757,650     



 
              โครงการตามจุดเนน 

 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีดําเนินการ 

1 สรางนวัตวิถีอาชีพในโรงเรียน 13,700 กลุมสงเสริมฯ ต.ค. 2562 -  

     ก.ย. 2563  

         

2 สรางนวัตกรตัวนอยผานหุนยนต 15,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

  
 

    ก.ย. 2563  

 
    

 
  

3 กระบวนการสงเสริมโรงเรียนตนแบบ 20,000  กลุมนิเทศ ติดตามฯ ต.ค. 2562 -  

  นวัตกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม    ก.ย. 2563  

     

     

4 สงเสริมสนันสนุนเครือขายพัฒนาคุณภาพ 360,000 กลุมนโยบายและแผน ต.ค. 2562 -  

 การศึกษา สพป.ชม.1   ก.ย. 2563  

     

5 พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปน 12,000 กลุมอํานวยการ ต.ค. 2562 -  

 หนวยงานตนแบบ สํานักงานสีเขียว   ก.ย. 2563  

 รวม  420,700     
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
          ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1) 
  ไดรบัจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก............................................................................. 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 

1.  ชื่อโครงการ  
 

2.  กลุมงาน /  
     ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

3.  สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรท่ี 

 

4.  วัตถุประสงคของ    
     โครงการ 

1.......................................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................... 
 

5.  เปาหมาย 1.  เชงิปริมาณ 
.............................................................................................................................................................. 
2.  เชิงคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................. 
 

6.  ผลการดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1  ผลการดําเนินงาน   

กิจกรรม/ 
การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
(เชิงปรมิาณ) 

จํานวนเปาหมาย 
ที่เขารวม 

โครงการจริง 

ระยะเวลา 
(ระบุจํานวนวัน/ 
วันที่ดําเนินการ) 

งบประมาณที่ใชไป 
ในกิจกรรม 

ตัวอยาง 
1.จัดประชุมอบรม....... 

 
จัดอบรม ครู เพ่ือสราง
ความเขาใจ.....สรางสื่อ.....
กํากับติดตาม  

 
ครูที่รับผิดชอบสาระ
......100 คน 

 
ในวันท่ี................. 
ณ...................... 

 
35,000 บาท 

2.จัดสรรงบประมาณ
ใหกับโรงเรียน เพ่ือ
ดําเนินการ........ 

จัดสรรงบประมาณจํานวน
.................บาท ใหกับ
โรงเรียนจํานวน .......แหง 
แหงละ................บาท 
เพ่ือใหขับเคลื่อนงาน
................ในโรงเรียน 

โรงเรียน  28 แหง 1-15 ธันวาคม 2562 56,000 บาท 

3.ออกตดิตาม/นิเทศ/ เพ่ือกํากับติดตาม...... โรงเรียน  10 แหง ระหวางวันที ่1-15 
มกราคม 2563 

5,000 บาท 

4.สรุปรายงานผล จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน 

- กันยายน 2563 - 

     

 
   ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ 
...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 6.2  การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   
           6.2.1   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
                       บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ               บรรลผุลตามวัตถุประสงคบางขอ 
                       ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค  เพราะ…………………………………………………………………………………………… 
 
            6.2.2   จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ 
                        มากเกินไป           เพียงพอ            นอยเกินไป     
 
            6.2.3   ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ / ผูมสีวนไดสวนเสีย 
                       ไดรบัความรวมมือดมีาก        ไดรับความรวมมือพอสมควร         ไดรบัความรวมมือนอย         
       
           6.2.4   ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเก่ียวของท่ีมีตอผลผลติ หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 
                        ระดับ.......................   คิดเปนรอยละ...................                              
 
7.  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   
             โครงการไดดําเนินการแลวเสรจ็เมื่อวันท่ี............ (โปรดระบุวันท่ีดําเนินการ)............................... 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาท่ีกําหนดในแผน 
             ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาท่ีกําหนดในแผน  เพราะ................................................................. 
 
8.  งบประมาณ    งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.........................บาท 

  งบประมาณท่ีไดเบิกจายจริง......................บาท  (ณ        มีนาคม 2563.......) 
9.  มีผลการดําเนินงานท่ีเปนท่ีแบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน  ครู นักเรียน  กิจกรรม และ รางวัล  ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
10.  ความคาดหวังและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
11.   ปญหาและอุปสรรค 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
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13.  ภาพท่ีแสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

(ลงชื่อ)     ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ 
    (.......................................................) 
 
   (ลงชือ่)     ผูอํานวยการกลุม/หนวย   
    (.......................................................) 
 
   (ลงชื่อ)     รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1  
    (.......................................................) 
 


	ปก
	Slide Number 1

	แจ้งเวียนการรายงานโครงการ
	บันทึกแจ้งเวียน
	บันทึกข้อความ
	เรื่อง    การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ และโครงการจากนโยบาย สพฐ.
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

	บันทึกข้อความ
	เรื่อง   การรายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ และโครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย สพฐ.
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	เรียน   ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน




