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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นหน่วยงานพัฒนาการจัดการ
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาเพ่ือน าไปใช้ เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่ต่อสาธารณะ   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ด าเนินงานในปีต่อไป   การจัดท ารายงานผลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง
ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1  
สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1   ตั้งอยู่ที่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
อาคารอ านวยการกลาง  ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   ถนนโชตนา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย ์ 50300 โทรศัพท์0 5311 2333 โทรสาร.0 5311 2655  http://www.chiangmaiarea1. 
go.th/ มีอ าเภอในเขตพ้ืนทีบ่ริการ  4  อ าเภอ   ประกอบด้วย    อ าเภอเมืองเชียงใหม่   อ าเภอดอยสะเก็ด         
อ าเภอสันก าแพง  และอ าเภอแม่ออน 
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อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1      มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546       และมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้ 
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  และในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 

4. ก ากับ  ดูแล ติดตามและประเมนิผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 7.พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

7. พัฒนางานวิชาการ   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา 

8. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ 
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
รวมทั้งบุคคล องค์กร – ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบหลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

11.  รับผิดชอบงานเลขานุการ ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และประสานงานส่งเสริมการ 
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 

12.  ประสานการปฏิบัติงานราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

13.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยใด 
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา เชียงใหม่ เขต 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

   

 
  

 

   

คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต 1 
 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 
 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มบริหาร  
งานบุคคล 

 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล ฯ 

 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1       มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบใน
พ้ืนที่  4 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ด  อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแม่ออน  ซึ่งมีปริมาณ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ปริมาณการศึกษา 
ตารางที่ 1   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

           เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2560 
ที ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน

(คน) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 

ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.1 ผู้อ านวยการ 
1.2 รองผู้อ านวยการ 
1.3 กลุ่มอ านวยการ 
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน 
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1.9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.10 หน่วยตรวจสอบภายใน 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 
 

 
1 
3 
8 
9 
6 
6 
5 

15 
3 
4 

12 
 

รวมทั้งสิ้น 72 
 

ตารางที่ 2     จ านวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน(คน) จ านวนครู(คน) 

จ านวนห้องเรียน
(ห้อง) 

1 เมืองเชียงใหม่ 31 10,762 533 407 
2 ดอยสะเก็ด 26 3,982 270 261 
3 สันก าแพง 22 4,327 236 221 
4 แม่ออน 9 1,286 85 75 

รวมทั้งสิ้น 88 20,357 1,124 964 
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 จากตาราง พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี
การศึกษา 2560 มีสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 88 แห่ง นักเรียน 20,357 คน ครู 1,124 คน และห้องเรียน 
964 ห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 18 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 21 : 1 
ตารางที่ 3 จ านวนบ้านเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ปีการศึกษา 2560 
 
 

ที ่ อ าเภอ จ านวนบ้านเรียน
(แห่ง) 

จ านวนนักเรียน(คน) หมายเหตุ 

1 เมืองเชียงใหม่ 15 20  
2 ดอยสะเก็ด 2 2  
3 สันก าแพง 10 14  
4 แม่ออน 1 2  

รวมทั้งสิ้น 28 38  
 
 
ตารางที่ 4 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก (ต่ ากว่า 120 คน ลงมา) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนชั้น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ นักเรียน ห้องเรียน คร ู 

  อ าเภอเมืองเชียงใหม่               

1 ศิริมังคลาจารย ์ อ.1 - ป.6 ต าหนัก แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ 97 8 9 

2 วัดหนองป่าครั่ง อ.1 - ป.6 หนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ 99 8 5 

3 บ้านห้วยทราย อ.1 - ป.6 ห้วยทราย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 96 9 4 

4 สังวาลย์วิทยา อ.1 - ม.3 ดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 68 10 10 

    รวมอ าเภอเมืองเชียงใหม่         360 35 28 

5 บ้านป่าขุย ป.1 - ป.6 ป่าขุย สันปูเลย ดอยสะเก็ด 67 6 6 

6 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ป.1 - ป.6 สันต้นม่วงเหนือ ส าราญราษฎร ์ ดอยสะเก็ด 55 6 4 

7 บ้านปางน้ าถุ อ.1 - ป.6 ห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 51 7 5 

8 บ้านแม่หวาน อ.1 - ม.3 แม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 77 10 9 

9 บ้านโป่งกุ่ม อ.1 - ป.6 โป่งกุ่ม ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 53 7 3 

10 เทพเสด็จวิทยา อ.1 - ม.3 แม่ตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด 82 10 13 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนชั้น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ นักเรียน ห้องเรียน คร ู 

  อ าเภอดอยสะเก็ด               

11 บ้านปางแดง อ.1 - ป.6 ปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด 88 8 5 

12 บ้านป่าสักงาม ป.1 - ป.6 ป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 19 4 3 

13 บ้านลวงเหนือ อ.1 - ป.6 ลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 109 8 9 

14 บ้านสันทราย อ.1 - ป.6 สันทราย ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด 37 8 4 

15 บ้านร้องขี้เหล็ก อ.1 - ม.3 ร้องขี้เหล็ก เชิงดอย ดอยสะเก็ด 101 11 12 

16 บ้านป่าป้อง อ.1 - ม.3 ป่าป้อง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด 86 11 10 

17 บ้านป่าง้ิว อ.1 - ป.6 ป่าง้ิว สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด 52 9 4 

18 บ้านแม่จ้อง อ.1 -ป.6 แม่จ้องใต ้ ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด 55 6 4 

19 บ้านตลาดขี้เหล็ก ป.1 - ม.3 ตลาดขีเ้หล็ก แม่โป่ง ดอยสะเก็ด 88 9 8 

20 บ้านแม่ฮ้อยเงิน ป.1 - ม.3 แม่ฮ้อยเงินเหนือ แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด 67 9 8 

21 บ้านม่วงโตน ป.1 - ป.6 ม่วงโตน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด 48 6 4 

    รวมอ าเภอดอยสะเก็ด         1,135 135 111 

  อ าเภอสันก าแพง               

22 วัดสันป่าค่า อ.1 - ป.6 สันป่าค่า ต้นเปา สันก าแพง 81 11 6 

23 บ้านมอญ อ.1 - ป.6 มอญ สันกลาง สันก าแพง 102 8 6 

24 วัดบ้านน้อย อ.1 - ป.6 น้อย สันก าแพง สันก าแพง 119 8 7 

25 บ้านดอนปีน อ.1 - ป.6 ดอนปิน แช่ช้าง สันก าแพง 40 8 4 

26 วัดสันโค้ง ป.1 - ป.6 สันโค้งใหม ่ ทรายมลู สันก าแพง 56 6 4 

27 วัดทรายมลูรตันศึกษา อ.1 - ป.6 ทรายมลู ทรายมลู สันก าแพง 70 9 4 

28 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร ป.1 - ป.6 ร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันก าแพง 91 6 6 

29 วัดบ้านโห้ง ป.1 - ป.6 โห้ง ออนใต้ สันก าแพง 35 6 4 

30 วัดแม่ผาแหน ป.1 - ป.6 แม่ผาแหน ออนใต้ สันก าแพง 25 6 2 

31 บ้านปงป่าเอื้อง ป.1 - ป.6 ปงป่าเอื้อง แม่ปูคา สันก าแพง 25 4 4 

32 บ้านบวกค้าง ป.1 - ม.3 บวกค้าง บวกค้าง สันก าแพง 104 9 11 



7 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน เปิดสอนชั้น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ นักเรียน ห้องเรียน คร ู 

33 วัดป่าตาล ป.1 - ป.6 ป่าตาล บวกค้าง สันก าแพง 46 6 3 

34 บ้านกอสะเลียม ป.1 - ป.6 กอสะเลียม บวกค้าง สันก าแพง 53 6 5 

     รวมอ าเภอสันก าแพง           847     93   66  

 อ าเภอแม่ออน        

35 บ้านออนหลวย อ.1 - ป.6 บ้านออนหลวย ออนเหนือ แม่ออน 69 7 6 

36 บ้านออนกลาง ป.1 - ป.6 บ้านออนกลาง ออนกลาง แม่ออน 76 6 4 

37 วัดเปาสามขา ป.1 - ป.6 บ้านเปาสามขา ออนกลาง แม่ออน 101 6 6 

38 วัดดอนชัย อ.1 - ป.6 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน 68 8 7 

39 แม่ตะไคร ้ อ.1 - ป.6 บ้านแม่ตะไคร ้ ทาเหนือ แม่ออน 63 8 4 

  รวมอ าเภอแม่ออน           377     35   27  

  รวมท้ังสิ้น         2,719 298 232 
 
 

2 คุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
               ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559   ระหว่าง สพป. กับ สพฐ.และระดับประเทศ 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
สพป. 
ชม.1 

ผลต่าง
ระดับประเทศ 

+/- 

ผลต่าง 
ระดับ สพฐ 

+/- 
 

ภาษาไทย 51.98 51.88 52.10 +0.12 +0.22 
คณิตศาสตร์ 40.47 38.76 45.41 +4.94 +6.65 
วิทยาศาสตร์ 41.22 40.27 43.81 +2.59 +3.54 
สังคมศึกษา 46.68 45.08 49.71 +3.03 +4.63 
ภาษาอังกฤษ 34.59 31.11 37.28 +2.59 +6.17 
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 จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 สาระหลักปีการศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับชาติ  โดยมี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.    โดยเฉพาะสาระภาษาไทย    มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ50 ร้อยละ 3 ในสาระ
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์  
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
               ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีก.ศ. 2558 ปีก.ศ. 2559 ผลต่าง 

+/- 
ภาษาไทย 52.10 52.10 0.00 
คณิตศาสตร์ 48.64 45.41 -3.23 
วิทยาศาสตร์ 44.41 43.81 -0.6 
สังคมศึกษา 51.97 49.71 -2.26 
ภาษาอังกฤษ 43.67 37.28 -6.39 
 
 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ O-NET ปี 2558 กับ 2559 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนลดลงเล็กน้อย 
ยกเว้นสาระภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.39 
 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
                 ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ระหว่าง สพป. กับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
สพป. 
ชม.1 

ผลต่าง
ระดับประเทศ 

+/- 

ผลต่าง 
ระดับ สพฐ 

+/- 
 

ภาษาไทย 46.36 46.81 46.27 -0.09 -0.54 
คณิตศาสตร์ 29.31 29.53 26.99 -2.32 -2.54 
วิทยาศาสตร์ 34.99 35.12 33.79 -1.20 -1.33 
สังคมศึกษา 49.00 49.34 48.44 -0.56 -0.90 
ภาษาอังกฤษ 31.80 31.39 29.52 -2.28 -1.87 
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  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2559 พบว่า ต่ ากว่าระดับ สพฐ. และ ประเทศ
ทุกกลุ่มสาระ 
  
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
               ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 
 
 

รายการผลการประเมินจ าแนกตามกลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลต่าง  
+/- 

ภาษาไทย 43.91 46.27 +2.36 
คณิตศาสตร์ 30.37 26.99 -3.38 
วิทยาศาสตร์ 37.46 33.79 -3.67 
สังคมศึกษา 45.71 48.44 +2.73 
ภาษาอังกฤษ 28.44 29.52 +1.08 
 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2558 และ 2559 พบว่า สาระ
ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนเล็กน้อย แต่สาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ลดลงกว่าร้อยละ 
3 เช่นกัน 
 
 จากสภาพการด าเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน O-NET) พบว่า สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ   และคณิตศาสตร์   ทั้งชั้น  ป.6 และ  ม.3  จะต้องได้รับการพัฒนาก่อน ควบคู่ไปกับสาระ
ภาษาไทยด้านการอ่านการเขียน เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะด้านให้เกิดการท างานในเชิง
ลึกต่อไป 
 
3.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยก าหนดเป้าหมายให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
87    ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไป 
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ตารางที่ 9  การเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2559 
 

งบประมาณภาพรวม(บาท) งบลงทุน(บาท) 
หมวดเงิน งบได้รับ

จัดสรร 
เบิกจ่าย ร้อยละ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

บุคลากร 5,043,420 3,969,423.81 78.71% 51,400,200 50,835,910.97 98.90
% 

ด าเนินงาน 74,931,826 54,235,948.90 72.38%    

อุดหนุน 505,619 349,269 69.08%    

เบิกแทนกัน 2,713,409 1,287,780 47.46%    

 
 วิธีการด าเนินงาน  ส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินงวด  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ด าเนินการในระบบ GFMIS  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานด าเนินการตามระเบียบของทางราชการดังนี้ จัดซื้อ/จัด
จ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS  จ่ายเงิน/แจ้งเจ้าหนี้กรณีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร แล้ว
เรียกใบเสร็จรับเงิน   ผลการด าเนินงานท าให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการเบิก-จ่ายให้ได้ตาม
เป้าหมาย 
ตารางที ่ 10    จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 (ใช้ข้อมูล DMC) 
 

 
ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
นร.ต้นปี นร.ออก

กลางคัน 
ร้อยละ นร.ต้นปี นร.ออก

กลางคัน 
ร้อยละ 

ป.1 2,751 - - 2,723 - - 
ป.2 2,599 - - 2,652 - - 
ป.3 2,523 - - 2,514 - - 
ป.4 2,508 - - 2,541 - - 
ป.5 2,417 - - 2,505 - - 
ป.6 2,363 - - 2,404 - - 

รวมประถมฯ 15,161 - - 15,339 - - 
ม.1 780 - - 779 - - 
ม.2 676 - - 748 - - 
ม.3 720 - - 668 - - 

รวม ม.ต้นฯ 2,176 - - 2,195 - - 
ม.4 - ม.6 - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 17,337 - - 17,534 - - 

 อัตราการออกกลางคัน (เพ่ิม/ลด) (1)-(2) - - 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 
                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
                         

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติที่ยืนยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชานในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ”  
  คณะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ศึกษาหลักการ
และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ซึ่งมีหลักการบริหารส าคัญ 
โดยมีสาระส าคัญที่ควรน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าทิศทางการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
 

1.นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 

กันยายน  2557  โดยได้ ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่ว คราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19  ที่ระบุ ให้ รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 

 
นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์         
นโยบายที่ 2  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นโยบายที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที่ 6  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
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นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
       การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

นโยบายที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ 
                                      อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  
                                       ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

2. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
                  4.4.4 (1)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งการมีสุขภาวะ มีความรู้ และมาตรฐานการ
ครองชีพที่ดี (2) การศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้
ในเชิงคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (3) ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ  5.4.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดย (1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการเรียนรู้ที่เป็นการคิดวิเคราะห์ที่เป็น
การบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผ่าน
โครงงาน การศึกษาวิจัย และการท างานเป็นทีม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
หาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดขั้นสูงและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันได้ ตลอดจนเพ่ิม
บทบาทของสถานประกอบการในการร่วมกันจัดการศึกษา (2) ปรับระบบการคลังด้านการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียนและแก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล (3) พัฒนาครู โดยพัฒนาระบบการสรรหา พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอ และทักษะในการสื่อสาร (4) ประเมินคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาระบบประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนในลักษณะของการวัดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ (Literacy –Based) และ (5) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีในชุมชน พัฒนาสื่อส าหรับการเรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 
 

3.สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 
เป้าหมายหลักของแผนฯ (Extreme Goals) 

3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 
  3.2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3.3 สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3.4 สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 
4.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
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           ก าหนดนโยบายและเป้าหมาย Roadmap แผนงานที่ส าคัญของกระทรวง 11 เรื่อง ดังนี้  
4.1. ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  
4.2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  
4.3. ภายใน 1 ปี : จะท าครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี : จะท าครูให้มีครูประจ าชั้นครบทุก

ห้อง  ภายใน 5-10 ปี : จะท าให้ครูตรงสาขา  
4.4. ภายใน 2 ปี : จะท าให้เด็กเรียนท่องจ า ในสิ่งที่ควรจ า และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 

แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน  
4.5. ภายใน 5 ปี : จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน  
4.6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้  
4.7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของ

การจัดการศึกษา  
4.8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตก าลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ  
4.9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม  
4.10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด  
4.11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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5.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
 

วิสัยทัศน์  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เป็นองค์กรผู้น าในการให้บริการ
และส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล   
 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาร่วมกัน และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพครูและความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพและครูแห่งแผ่นดิน 
 

เป้าประสงค์  
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามารถ
ให้บริการและจัดการศึกษาได้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
 1. เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เอ้ือต่อการพัฒนาจังหวัด/ประเทศ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับสิทธิขั้น
พ้ืนฐานจากรัฐโดยเสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษา เป็นองค์กรผู้น า 
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษามุ่งสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒  การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เป้าประสงค์ที่ ๑ เด็กปฐมวัย และนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  

กลยุทธ์ที่ 1  เตรียมพื้นฐานการเรียนรู้ และทักษะชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้เรียนทุกคน  
 1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม
และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา  
                        1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะในการ
สื่อสาร การแก้ปัญหา 
                        1.3 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ     คนไทย 
12 ประการ  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด   
                        1.4 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การแนะแนวเพ่ือการศึกษาและอาชีพ  โดยเฉพาะการ
สร้างประสบการณ์ท างานอาชีพตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นรูปธรรม ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
                        1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  
 
กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  
                        2.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
                        2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ สิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  
                        2.3 ปรับปรุงพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและประเมินผล
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล   
                        2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ  (NT,               
O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน   
                        2.5 ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรทักษะการงานอาชีพ ปฏิบัติควบคู่ไปกับการ
เรียนวิชาสามัญ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
เป้าประสงค์ที่ 2   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ       ได้รับ
สิทธิพ้ืนฐานจากรัฐโดยเสมอภาค  
 

กลยุทธ์ที่ 3   ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง  
                 และมีคุณภาพ 
 
                         3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าส ามะโนประชากรในพ้ืนที่ขตบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้การรับนักเรียนและการรายงานมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบอัตราการเข้าเรียน 
การเรียนต่อ การออกลางคัน การตกหล่นของเด็กในทะเบียนราษฎร์ โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนรัฐและ
เอกชนอย่างใกล้ชิด  
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
วิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชนนอกระบบ และ กศน. 
                        3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก เช่น บ้านเรียน การเรียนเพ่ิมวุฒิ ศูนย์การเรียน เป็น
ต้น    
 3.4 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ และ
คุ้มครองนักเรียน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาวินัยและความรับผิดชอบให้เป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตย การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับผู้เรียน เพ่ือป้องกันปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เช่น ปัญหาการออกกลางคัน  
ปัญหาเด็กตกหล่น ปัญหาท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 3.5 ส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส  เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่
ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ให้ได้รับการศึกษาทุกคน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 3     ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมในการ 
                         ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
กลยุทธ์ที่ 4    ลดภาระงานอ่ืนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมุ่งม่ันกับการจัดการเรียนรู้ 
                   สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ 
 4.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
โครงการ โดยเฉพาะการอบรมครูในช่วงเปิดภาคเรียน ให้ครู นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาด้านอื่นๆ      เพื่อพัฒนา
ตนเอง  
 4.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ  กลุ่มโรงเรียน ให้มี
ส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรยีนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพ  
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 4.3 ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บรหิารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา ในโรงเรียนของตน 
และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นอาสาสมัครช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ  
 4.4 จัดสรรงบประมาณให้กับครู เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลักให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                        4.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา DLTV  DLIT ETV ให้สามารถพัฒนาครู 
ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกล พ้ืนที่ขาดแคลนครู และโรงเรียนที่ประสงค์ใช้ DLTV 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5    ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิด
แบบต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ และ ICT 
 5.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยความร่วมมือของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
 5.3 พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้การนิเทศไปถึงห้องเรียนจริง 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เน้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จากหน่วยงาน 
สถานศึกษาทุกสังกัดให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 5.4 ส่งเสริมครูน านวัตกรรมทางการศึกษา เช่น STEM Education Active Learning BBL, 
Boot camp  ให้นักเรียนเรียนรู้สามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์  
     5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้น าทางวิชาการ ช่วยส่งเสริม
ความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน วุฒิเพิ่มข้ึนหรือได้รับรางวัลในระดับต่างๆ 
      5.6 ส่งเสริม สนับสนุนครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็น
มืออาชีพและเกษียณอายุ 
 5.7 ประสานสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด ให้ผลิตครูวิชาเอกท่ีตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาครูด้านการสอนและการวิจัยและพัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์ที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษา เป็นองค์กรผู้น า 
ร่วมกับเครือข่ายการบริหารอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงและ มุ่งสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมพัฒนาการวางแผน และการติดตามประเมินผลการบริหารการศึกษา  
 6.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ พัฒนาระบบ
งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ระบบเครือข่ายพัฒนาการศึกษา ระบบการบริหารจัดการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 
                     6.2 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เชิงนโยบายให้เป็นเอกภาพ ทั้ง
โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน เน้นหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และชี้น าแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่
เป็นอุปสรรคให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรในเครือข่ายการพัฒนา เป็นผู้ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ   
                     6.3 พัฒนาระบบการประเมินการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ระบบ ARS ระบบ 
KRS  ระบบประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินเขตพ้ืนที่สุจริต ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถยกระดับต าแหน่งของการพัฒนาองค์กรได้จริง  
                    6.4 ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในพื้นที่ทีเ่ป็นนโยบายให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
ได้แก่  โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีประจ าต าบล  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนปลอดขยะ 
โรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพ โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โรงเรียนในโครงการอาเซียน 
เป็นต้น 
 

กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของรัฐและเอกชน  
 7.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอ าเภอ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารวิชาการ และการบริหารทั่วไป 
                        7.2 ส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในด้านการ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ และการบริหารทั่วไป   ให้กับโรงเรียน ตามบทบาท
หน้าที่และความต้องการของโรงเรียน 
 7.3 สร้างเครือข่ายการศึกษาเอกชนให้มีความเข้มแข็ง  ร่วมมือกันพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น 
                        7.4 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา การ
น าข้อมูลและผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา ควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของต้น
สังกัด  
 7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการ กศจ. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคี
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เชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา หน่วยงาน/บุคคลในระดับท้องถิ่น เช่น เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ าเภอ คณะสงฆ์อ าเภอ/ต าบล เครือข่ายประชาชน ผู้ปกครองในท้องถิ่น 
ให้มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในระดับสถานศึกษาและพ้ืนที่ระดับต าบล (Educational Maps)   

ตัวช้ีวัดในการบริหารการศึกษา  ：ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   
                                           ปีงบประมาณ 2560 
ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
 1. เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเข้าสู่ระดับประถมศึกษา : เด็กร้อยละ 90 มีความพร้อม 4 ด้าน 
  2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ได้แก่ ยกระดับคะแนน O-NET และ PISA : 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระs]ydสงูกว่าปีที่ผ่านมา O-NET  ร้อยละ 5  โรงเรียนที่เข้าโครงการสอบกับ สสวท. มีผล
คะแนน PISA เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 400 
  3. สถานศึกษาทุกแห่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษา ในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 
ประการ หรือโรงเรียนวิถีพุทธ , โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ,ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในและอบายมุขใน
สถานศึกษา   
 4. ส่งเสริมการอ่าน การเขียน สร้างนิสัยรักการอ่าน :  นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้  ร้อยละ 90  
นักเรียนชั้น ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 90 ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  5. สถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้างวินัย ความรับผิดชอบ สร้างจิตส านึกในการรักษาความเป็นไทย ปรับตัวเข้าสู่ความเป็น
พหุวัฒนธรรมได ้ 
 6. สถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียน ผ่านกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน, สภานักเรียนต้นแบบ , การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ และการใช้ระบบเทคโนโลยีทางไกล DLTV, DLIT ใน
พ้ืนที่ห่างไกลและ ขาดแคลนครู  และส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
  7. สถานศึกษาทุกแห่ง ได้ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน เช่น STEM Education BBL  
DLTV  Active Learning PBL    
ตัวช้ีวัดด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
  1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดย 
   1.1 สถานศึกษาทุกแห่งรักษามาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน การ
ป้องกันเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน มีระบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ   
   1.2 สถานศึกษาทุกแห่งส่งเสริมกระบวนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง 
รู้จักประโยชน์ในการท างาน  มีประสบการณ์ในการท างานอาชีพ และศึกษาต่อสายอาชีพให้มากข้ึน ควบคู่กับ
โรงเรียนดีประจ าต าบล (จุดเน้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
   1.3 ส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตามความจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
โดยเฉพาะการศึกษาทางเลือก และการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
  2.ส่งเสริมการรับนักเรียน การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2535 กลุ่ม
เด็กปฐมวัย  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ลดการออกกลางคันเป็นศูนย์ ส่งเสริมให้นักเรียนจบหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ส่งเสริมพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นเป็นครู และพัฒนาวิชาชีพ กลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษา 38 ค(2) การบริหารงานบุคลากร  ครูผู้ช่วย และการเข้ารับการประเมิน OBEC AWARD สร้าสง
เครือข่ายการเรียนรู้ เช่น เครือข่ายครูของแผ่นดิน  ครูอาเซียน  ครูภาษาไทย เป็นต้น 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ TEPE Online และ
การนิเทศจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แบบกัลยาณมิตร 
  3. ส่งเสริมพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ จัดทีม
วิชาการ ให้ค าปรึกษา แนะน าครูและบุคลากรในการพัฒนางาน(ไม่ให้ครูออกจากโรงเรียนในวันท าการ) 
  4. ส่งเสริมขวัญก าลังใจ ให้รางวัลแก่ครู เช่น การส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ งานเกษียณอายุราชการ 
การประกวดผลงานครู/ผู้บริหาร ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู 
 5. ให้บริการและประสานงานในการพัฒนาครูของโรงเรียนเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการ ปส.กช. 
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆ 
 
ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  1. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ARS, KRS ระบบการควบคุมภายใน  การประเมินส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ล าดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ 
           2. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอทุกเครือข่าย และเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
           3 .ส่งเสริมการใช้ระบบ ICT ระดับสถานศึกษาทุกแห่ง  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สามารถพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบ War Room เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
  4. ส่งเสริมการให้บริการครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้ความสะดวกในเข้าถึงการติดต่อราชการ 
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  5. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา และการบริหารส านักงาน เช่น การ
ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ การรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสุจริตและ
เขตพ้ืนที่สุจริต 
  6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  ในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาคน และพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : สถานศึกษาทุกแห่งมีงานวิจัยของครู และงานวิจัยสถาบัน 
          7. สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โครงการโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน มีรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลผลิตการด าเนินงาน โดย 
 8.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมี
ส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
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 8.2 สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกตามที่ก าหนด  
 8.3 ร้อยละ ๖๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
 8.4 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ในสถานศึกษา  บ้านเรียน ศูนย์การศึกษา
ทางเลือก ให้ครบทุกแห่งอย่างเป็นระบบ  
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.1. การนิเทศติดตามครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย รุ่นที่ 1-3 ปีการศึกษา 
2559 
การด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน สร้างความเข้าใจ ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามฯของงานตามโครงการก่อน
การด าเนินการนิเทศ 
2. การนิเทศโรงเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรม20 กิจกรรม ตามใบกิจกรรมโครงงานบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย
ตามรูปแบบวัฎจักรแบบสืบเสาะ จ านวน 2 รอบของโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1-3ปีการศึกษา 2559จ านวน 30
โรงเรียนจ านวน 15 ครั้ง 
3. ตรวจสรุปผลการด าเนินงาน 
4. ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศและสรุปผล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามท่ีได้รับการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนในโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนตามโครงการมีความสามารถพ้ืนฐานด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านการ
เคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ของประสาทสัมผัส 
 
2. การเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการด าเนินการทดสอบระดับชาติ O - NET 
การด าเนินงาน 
1.จัดประชุมชี้แจงวางแผนน าผลการทดสอบวิเคราะห์ใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ 
สอนในชั้นเรียนและการเตรียมการนิเทศ 
2. จัดประชุมครูวิชาการโรงเรียนรายงานผลการสอนและน าผลการทดสอบวิเคราะห์ใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนก่อนสอบ O-netครูวิชาการ จ านวน 88  คนนักเรียนในสังกัดสพป.ชม.1ชั้นป. 6 จ านวน 
2,339  คนชั้นม. 3 จ านวน 695 คนรองผอ./ศึกษานิเทศก์/วิทยากรและคณะท างาน รวม 17 คน 
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ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ประชุมครูวิชาการในโรงเรียน จ านวน 88 คน  
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,339 คน 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 695 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์การขับเคลื่อนสู่ห้องเรียน 
2. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-netปี 2559 สูงกว่าระดับประเทศ 5 สาระ การเรียนรู้และสูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 
 
3. เด็กดีศรีนครพิงค์ 
การด าเนินงาน 
1. จัดท าคู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(ป.1-ม.3)ทุกคนตามแบบประเมินที่ก าหนด 
3.ห้องเรียนด าเนินการคัดเลือก"เด็กดีศรีนครพิงค์" โดยใช้วิธีการให้นักเรียนด าเนินการคัดเลือกกันเองห้องเรียนละ 
5 คน 
4.โรงเรียนรายงานผลการคัดเลือกเด็กดีศรีนครพิงค์ ต่อสพป. 
5.สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. มีคู่มือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1. นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนแต่ละห้องเรียนได้รับเกียรติบัตรผู้ประพฤติปฏิบัติดี เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนแต่ละห้องเรียนได้รับเกียรติบัตรผู้ประพฤติปฏิบัติดี เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
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4. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
การด าเนินงาน 
 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปี
การศึกษา 2560 (เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนัก) 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. เชิงปริมาณ 
    1.1 ครูผู้สอนหรือครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
1 สามารถบริหารงานห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ร้อยละ 80 
    1.2 ครูผู้สอนหรือครูบรรณารักษ์มีสื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 90 
    1.3 นักเรียนใช้เวลานอกเวลาเรียนในการอ่านหนังสือ เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 45 นาที 
    1.4 นักเรียนใช้ห้องสมุดเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
2. เชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูผู้สอนหรือครูบรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
บริหารงานห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    2.2 ครูผู้สอนหรือครูบรรณารักษ์มีสื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านที่มีคุณภาพและ
หลากหลาย 
    2.3 นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
    2.4 นักเรียนใช้ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน และร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยความเต็มใจอย่างสม่ าเสมอ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุม 
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   

 

2.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียน 

การด าเนินงาน 

1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงด าเนินพัฒนาองค์กรนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตยตระหนักถึงการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและมีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม 12ประการ ตลอดจนการมีจิตอาสา 
ส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเข้มแข็ง 
2.ประชุมจัดตั้งสภานักเรียนเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในการอนรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.นิเทศติดตาม ประเมินผลและพัฒนาสภานักเรียน เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
    
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 
 จัดตั้งสภานักเรียนเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
เชิงคุณภาพ 
1.สภานักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมภิบาลและค่านิยม 12 ประการ  
2.โรงเรียนพัฒนาองค์กรนักเรียนหรือสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
3. คณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้ารับการพัฒนาผ่านการประเมินสมรรถนะ 
 
2. การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
การด าเนินงาน 
    1. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560  
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 จ านวน 1 ราย ผลการคัดเลือกได้แก่ นางสาวอารยา  ส่งศรีเกตุ โรงเรียน
พระหฤทัย  ส าหรับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560 สพฐ.เป็น
ผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง จากผลการคัดเลือกของ สพฐ. มีนักเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชน
ที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ าปี 2560จ านวน 2 ราย  ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนทั้ง 3 ราย ได้รับเกียรติบัตร
และโล่จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  
 2. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปี 2560เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท าความดีของเด็กและเยาวชนที่ผลงานสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ แต่มิได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.  
สพป.เชียงใหม่ เขต 1    จึงพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 
3   ราย 
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ทั้งนี้เด็กและเยาวชนทั้ง 3 ราย ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก นายปวิณ ช านิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่  
 3. การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ 
 - จังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีเด็กและเยาวชน
ร่วมงานประมาณ 2,000 คน ในการจัดงานดังกล่าว ได้มีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ดังนี้ 
     1) การจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบปัญหา    ร้องเพลง และอ่ืนๆ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาเชียงใหม่  
     2) การจัดบู๊ธรณรงค์การตรวจวัดสายตานักเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโครงการ “เด็กไทยสายตาดี
จังหวัดเชียงใหม่ “ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
     3) การจัดบู๊ธแจกนมรสจืดฟรี แก่เด็กและเยาวชน จากบริษัทเฟรสมิ้ว จ ากัด 
     ผลการจัดงานดังกล่าว เด็กและเยาวชนมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้น เนื่องจากเด็กและเยาวชนเกิดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการแสดงความสามารถของตนเอง   
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ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชน จ านวน 2,000 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี สร้างความเป็นบึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทยได้อย่าง
มั่นคง 
2 เด็กและเยาวชนไทยในจังหวัดเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการพัฒนาตนเองและสังคมแลก้าวหน้าสืบไป 
 

3. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

การด าเนินงาน 
 1 จัดประชุมแจ้งนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้
เป็นไปเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
 - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จ านวน 88 แห่ง รับทราบนโยบายด้านมาตรการ
และแนวทางการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการลูกเสือ สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้  และน าเครื่องมือที่ได้จัดท าคู่มือเป็น 
แผ่น CD ให้กับสถานศึกษา ได้ศึกษาและน าไปสอนนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ 
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
    2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2  จ านวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบลูกเสือ      ศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ ในด้านจัดกิจกรรมลูกเสือ 
การเรียนการสอนในโรงเรยีน อย่างต่อเนื่อง  
 -  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ เพื่อโดยสนับสนุน งบประมาณฯ จ านวน 10,000 บาท 
    3  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย รู้กฎและระเบียบการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ดังนี้ 
 1) การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  มี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน   1,500 คน         
 2) วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี      ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาหน่วยลูกเสือต่าง ๆ  เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 3,000  คน                                                                                                
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม การประกวดระเบียบแถวระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 25560 ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ มีสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 
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จ านวน  7 โรงเรียน และการประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ สนามวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  
    4) การจัดกิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
เนตรนารี    ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  จิตอาสาหน่วยลูกเสือต่าง ๆ  เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,000  คน 
เชิงปริมาณ 
1.1 สถานศึกษา รัฐบาลและเอกชน จ านวน 130 แห่ง 
1.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรม จ านวน 10,000 คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้ผ่านกิจกรรมกระบวนการลูกเสือ สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 8 ประการ  ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2.2 สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบบริหารจัดกิจกรรมลูกเสือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน          จัดฝึกอบรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ตามหลักสูตรวิชาลูกเสือที่ก าหนดในแต่ระดับชั้น อย่างมี
คุณภาพ 

รูปภาพ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

     
 

รูปภาพ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 
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รูปภาพ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธรุกิจ 
 
 
              
   
 

 

 

 

4. การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 และครั้งท่ี 67 

การด าเนินงาน 
1.การเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค 
2.การเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาตินักเรียนทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่รายการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆใน
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม จ านวน 214 รายการบุคลากร
ทางการศึกษาและครูผู้ควบคุม จ านวน 188 คน                                                                            
3. การรับนักเรียนและการน าส ามะโนประชากรวัยเรียนปีการศึกษา 2560 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้ควบคุม จ านวน 188 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรมและด้านวิชาการจาก 
ประสบการณ์ตรง 
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้และเทคนิคต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับ
ประยุกต์ใช้จริงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในโรงเรียน 
 
5. การรับนักเรียนและการท าส ามะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 
 
กิจกรรมที่ 1  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
1. จัดเก็บข้อมูลแผนการรับนักเรียน 
2. จัดท าประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียนและแจ้งโรงเรียน  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
4. ด าเนินการรณรงค์จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 



31 
 

5. สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์สิทธิและโอกาสทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการส่งเสริมให้เด็ก
ด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ให้เข้ารับบริการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
6. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน เสนอต่อ สพฐ. 
7. ติดตามผลการรับนักเรียน 
8. วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมูลแผน 
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและด าเนินการรับนักเรียนตามนโยบาย 
การรับนักเรียนของ สพฐ. 
    -  อนุบาล 1   =  246  คน 
    -  อนุบาล 2   =  1,523  คน 
    -  ป.1          =  3,011  คน 
    -  ม.1          =   926   คน 
2. คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก  กศจ. ท าหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้โรงเรียนในสังกัดถือเป็นแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน 
3. ศูนย์สิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสหรือเข้าไม่ถึงบริการทางการศึกษา และขยายการบริการการศึกษาสู่
ชุมชน โดยจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในต าบลแม่โป่ง เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ             ปีการศึกษา 
2559 ให้บริการการศึกษาสู่ชุมชน จ านวน 43 คน แยกเป็น 
     - ชั้น ป. 5    จ านวน 4 คน 
     - ชั้น ป.6     จ านวน 9 คน 
     - ชั้น ม.1     จ านวน 3 คน 
     - ชั้น ม.2     จ านวน 16 คน 
     - ชั้น ม.3     จ านวน 11 คน 
4. กลุ่มเป้าหมายที่ สพฐ. ก าหนด ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560 ได้ข้อสรุปเสนอ สพฐ. 

กิจกรรมที่ 2  การจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
1.  จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในพื้นที่เขตบริการ รายบุคคล ตาม ทร.14 
2. ติดตามผลการเกณฑ์เด็ก          วัยการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน   
3. ติดตามการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ของนักเรียนที่จบการศึกษา    ภาคบังคับ 
4. ก ากับ ติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน เพ่ือศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยใช้กระบวนการ
ระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
1. ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในพ้ืนที่เขตบริการที่รับผิดชอบ ครบทุกโรงเรียน ดังนี้ 
    - ข้อมูลประชากรเข้าเรียนระดับปฐมวัย  
      จ านวน  5,321   คน 
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    - ข้อมูลประชากรวัยเรียนเข้าเรียน ป.1   
      จ านวน 2,651 คน 
    - ข้อมูลจ านวนนักเรียนจบ ป.6  จ านวน   
      2,351  คน 
2. ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกภาคบังคับ  
    (ม.3)  จ านวน  600  คน   

3. อัตราการออกกลางคันเป็น ศูนย์ 
 
1.  เชิงปริมาณ 

1.  ประชากรวัยเรียนอายุ  4 – 5 ปี ที่มีชื่อใน ทร.14 ได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

2.  ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่มีชื่อใน ทร.14 ได้เข้าเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 

3.  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/สายอาชีพ/ 
เทียบเท่า ร้อยละ 95 ขึ้นไป โดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนว และวิธีการที่
เหมาะสม 

4.  ศูนย์สิทธิและโอกาสทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน              
เด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ให้เข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ   

5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมูลแผนการรับนักเรียนของ 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแนวปฏิบัติการรับนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นแนวทางการรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด   
2.  เชิงคุณภาพ 
     1.  ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง       เสมอภาค และ
มีคุณภาพ ครบทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
     2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการการรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดอย่างชัดเจน 
     3.  ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบการรับนักเรียนทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินการตามนโยบายการรับนักเรียน 
     4.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560                    
    5.  อัตราเด็กตกหล่น  ออกกลางคันลดลง   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 

3.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

การด าเนินงาน 
1.ประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ จ านวน 58 โรงประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย 
ของเดือน จ านวน 12 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 82 คน/ครั้ง 
2. ประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ จ านวน 4 โรงประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน/ครั้ง 
3.ประชุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา,วิชาชีพสอนศาสนา, 
สร้างเสริมทักษะและชีวิต และกวดวิชา จ านวน 90 โรง ประชุม 2 ครั้งต่อปี จ านวนผู้เข้าร่วม 140คน/ครั้ง 
 
ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ 
1.ประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ จ านวน 58 โรงประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย 
ของเดือน จ านวน 12 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 82 คน/ครั้ง 
2. ประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ จ านวน 4 โรงประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน/ครั้ง 
3.ประชุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา,วิชาชีพสอนศาสนา, 
สร้างเสริมทักษะและชีวิต และกวดวิชา จ านวน 90 โรง ประชุม 2 ครั้งต่อปี จ านวนผู้เข้าร่วม 140คน/ครั้ง 
 
ด้านคุณภาพ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและผู้ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานภาคราชการที่เกี่ยวข้อง  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
2. โรงเรียนมีคู่มือและแนวปฏิบัติการด าเนินงานการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
3. ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าใจกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติ และมีคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้รับทราบถึงปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนต่อกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันและน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
4. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา ละหน่วยงานด้านอาชีพ ในการให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างครบวงจร 
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3.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
การด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินแนวใหม่(Expert judgerment) จ านวน 35 คน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 
และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินแนวใหม่(Expert judgerment) จ านวน 35 คน 
เชิงคุณภาพ 
พัฒนาและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา(Expert judgerment) 
 
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2560 
การด าเนินงาน 
1.การเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและมีสุข 
 1.1 ประชุมสัมมนาและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและมีสุข 
 1.3 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและมีสุข 
2.การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าทุกคน ในสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สามารถพัฒนาศักยภาพของตนตาม 
ความเหมาะสม  
เชิงคุณภาพ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษา 
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3.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในส านกังาน 
การด าเนินงาน 
1.จ้างเหมาบุคลากร จ านวน  14  คน  
2.ติดตามผลการด าเนินงาน 
3. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
มีบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 
2.เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในส านักงาน 
2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 
 
3.5. อบรมป้อมปรามการทุจริตในวงราชการ 
การด าเนินงาน 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในด้านกฎหมาย 
2.ให้ค าแนะ ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกวิธี 
3. ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ 
ก าหนด 
3. ครูและบุคลากรกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณลดลงการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรในสังกัดมคีวามรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลที่ถูกต้องระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินแก่บุคลากรในสังกัด 
2.รับทราบปัญหาและอุปสรรคในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ 
3.น าสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานในแนวทางท่ีถูกต้อง 
4.ลดการกระท าผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต 
6.บุคลากรได้มีการพัฒนา 
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3.6. เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 

การด าเนินงาน 
1.สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสพป.เชียงใหม่ เขต 1 
2.ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานเครือข่ายครูดีของแผ่นดินกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน 
3.พัฒนาเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
4.กิจกรรมเสริมแรงครูดีของแผ่นดิน 
5. ประเมินเครือข่ายครูดีต้นแบบคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิครูของแผ่นดินประจ าปี 2560 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.ครูเข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีของแผ่นดินโดยสามารถท ากิจกรรมตามตัว 
บ่งชี้ได้ 
2.มีกลุ่มเครือข่ายสามารถท ากิจกรรมตามตัวบ่งชี้ความเป็นครูดีของแผ่นดินได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณครู เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21                            
2. สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินให้มีความรัก ความสามัคคีและมีอุดมการณ์เดียวกัน                                   
3. ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.7. พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
การด าเนินงาน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายปีจ านวน  88  คน 
2. บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนผ่านระบบจ านวน 88 คน 
3.บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 
4. บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 
5. จัดท าเอกสารข้อมูลเพ่ือเพ่ือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง 
 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรสามารถจัดเก็บ/บันทึก/ประมวลผลข้อมูลได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

 

4.1. นิเทศเต็มพิกัด เร่งรัดพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เข้มแข็งปีงบประมาณ 2560 
การด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน 12 คน 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 110 คน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน 12 คน 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 110 คน 
3. สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 88 โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1.ไดต้ิดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
 
4.2. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
การด าเนินงาน 
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560แก่ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในส านักงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
จ านวน 2 ครั้ง หลังจากที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสพฐ.และตามกรอบระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงานจ านวน 3 รอบ
การรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 จ านวน 3 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.สพป.สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.3. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ส านักงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
การด าเนินงาน 
1. การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณทางเดินระเบียง 
2. จัดจ้างซักผาคลุมโต๊ะ เก้าอ้ีผ้าจีบรอบโต๊ะ 
3. กิจกรรม 5 ส.ในส านักงาน (สะสาง,สะอาด,สะดวก,สุขลักษณะเสริมสร้างนิสัย) 
4. ค่าจ้างเหมาบริการขัดพ้ืนหินขัดและเคลือบเงาพ้ืนหินขัดในส านักงาน/ซักพรม 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีความเป็นระเบียบ 
2.บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นฝ่ายสนับสนุนได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่เกิด
ความรักความสามัคคีที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรในส านักงานมีจิตส านึกในการให้บริการ มีขวัญก าลังใจและความสุขในการปฏิบัติงาน 
2.บุคลากรในส านักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม 5 ส. ให้สู่ความเป็นเลิศ 
3.อาคารสถานที่ท างานได้รับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 5 ส. 
 
4.4. พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงาน 
1.จัดท าข้อมูลข่าวสารPresentation เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าวารสาร เว็บไซด์ของส านักงาน  ข่าวกิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาภาพ ข้อความข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ 
3.พัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. มีข้อมูลข่าวสารPresentation เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีวารสาร เว็บไซด์ของส านักงาน  ข่าวกิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาภาพ ข้อความข่าวประชาสัมพันธ์ที่
สมบูรณ์ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
2. เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่งข่าวสาร 
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4.5. ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การด าเนินงาน 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน3 ครั้ง  บุคลากรในองค์กรประกอบด้วย ผอ.สพป./รองผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกคน 
เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน กลุ่มเป้าหมาย 102 คน 
ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงรับการประเมิน 
ครั้งที่ 2 ประชุมเตรียมรับการประเมิน 
ครั้งที่ 3 ประชุมรับการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรในส านักงานประกอบด้วย ผอ.สพป./รองผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกคน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกคน กลุ่มเป้าหมาย 102 คนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน 
2.บุคลากรในส านักงานได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติผ่านกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจ จ านวน 102 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการที่ด ี
2.บุคลากรในส านักงานประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 
4.6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
การด าเนินงาน 
1.ประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อพัฒนารับทราบนโยบายองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ ความคิดเห็นในการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสังกัด 
  1.1 ผู้บริหารในส านักงานประชุม จ านวน 20  คน ทุกวันอังคาร 4 ครั้ง/เดือน รวม 48ครั้ง 
 1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน120 คน  12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) 
2.จัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
3.สรุปผลการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1.1 ผู้บริหารในส านักงานประชุม จ านวน 20  คน ทุกวันอังคาร 4 ครั้ง/เดือน รวม 48ครั้ง 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน120 คน  12 ครั้ง  (เดือนละ 1 ครั้ง) 
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เชิงคุณภาพ 
1.ผู้บริหารในส านักงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา รับทราบนโยบายองค์ความรู้และมีการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกคน 
2.บุคลากรในส านักงานที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจนโยบายที่ส าคัญ  การบริหาร
จัดการของส านักงานและโรงเรียน 
 
4.7.ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี 2560 ระดับผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาและผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
การด าเนินงาน 
1.ประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาประจ าปี2560 จ านวน 120 คน 
2.จัดท าเอกสารประกอบค าชี้แจงจ านวน 120 เล่มๆละ 80 บาท 
3.ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.ประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาประจ าปี2560 จ านวน 120 คน 
2.จัดท าเอกสารประกอบค าชี้แจงจ านวน 120 เล่มๆละ 80 บาท 
เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรภายในกลุ่ม/หน่วยตสน.ของส านักงานประกอบด้วยรองผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานประจ ากลุ่มได้ผ่านการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้ 
2.ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 88 โรง ได้ผ่านการพัฒนาเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
4.8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
การด าเนินงาน 
1.วางแผนการตรวจสอบ 
2.ประชุมผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือก าหนดประเด็นการตรวจสอบขอบข่ายการปฏิบัติงาน จัดท าแผนการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง 
3.ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4.นิเทศติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์และการด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจ 
5.ตรวจสอบพิเศษตามสพฐ.และผอ.เขตสั่งการ 
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6.พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในจ านวน 3 ราย 
7.สรุปผลการตรวจสอบ รายงาน 
8.จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์และการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.หน่วยรับตรวจมีความเชื่อถือของข้อมูลและตัวเลขทางการเงินการบัญชี รายงานทางการเงิน ทรัพย์สินได้อย่าง
ถูกต้องและสอบทานได้ 
2.หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติบัติการงานและโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า 
3.หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย ข้อบังคับ 
4.หน่วยรับตรวจมีระบบการบริหารจัดการมีการวางแผนควบคุมประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณการเงิน พัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 
4.9. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่และ 
ระดับจังหวัด 
การด าเนินงาน 
มีข้อมูลผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์  และตัวชี้วัด  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2563 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี 
 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนเป็นทิศทาในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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4.10. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
การด าเนินงาน 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก ากับ ติดตามประเมินผล ผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  จ านวน  1   ครั้ง 
 2. ออกติดตาม และประเมินผลโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
 3. รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  จ านวน 30 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2560 ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจากคณะ
ติดตามและประเมินผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
4.11. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่ 
การด าเนินงาน 
1.การจัดตั้ง จัดสรร ก ากับ ติดตามการบริหารงานงบประมาณ งบลงทุน 
   1.1 โรงเรียน 88 โรง 
   1.2 ประชุมวิเคราะห์งบฯ14 ครั้ง 
   1.3 การก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 7 วัน 
2.ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
   2.1 ประชุมท าระบบ15 คน 2 ครั้ง 
   2.2ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 1 ครั้ง 92 คน 
3. สรุปและรายงานผล 
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ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.การจัดตั้ง จัดสรร ก ากับ ติดตามการบริหารงานงบประมาณ งบลงทุน 
   1.1 โรงเรียน 88 โรง 
   1.2 ประชุมวิเคราะห์งบฯ14 ครั้ง 
   1.3 การก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 7 วัน 
2.ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 
   2.1 ประชุมท าระบบ15 คน 2 ครั้ง 
   2.2ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 1 ครั้ง 92 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนากระบวนการบริหารงบประมาณให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาในสังกัด 
3. ก ากับ ติดตามการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
 
4.12. ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
การด าเนินงาน 
1.ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1.ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
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4.13. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   

การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
1.1การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ค่าจ้างซักผ้าคลุมเก้าอ้ี   240 ผืน ๆ ละ 15 บาท 
2.2 ค่าจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะขนาดกว้าง 60 นิ้ว x ยาว2 เมตร x สูง 80 ซ.ม.จ านวน 44 ผืนๆ ละ 25 บาท 
2.3 จ้างซักผ้าจีบรอบโต๊ะขนาดกว้าง 60 นิ้ว x ยาว 7 เมตร x สูง 80 ซ.ม. จ านวน 44 ผืนๆละ 25 บาท 
กิจกรรที่ 3 
3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ขัดพ้ืนหินขัดและเคลือบเงาพ้ืนหินขัดในส านักงานทั้งหมดเป็นพื้นที่1,600ตารางเมตร 
ตารางเมตร ละ 35 บาท และซักพรมห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ 
         1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม         
ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัด และผู้ที่มาติดต่องานให้เกิดความ
ประทับใจในคุณภาพการให้บริการในทุก ๆ ด้าน 
         2.2  เพ่ือให้บุคลากรในส านักงาน เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร  และร่วมมือช่วยเหลือกันในการ
บ ารุงรักษาอาคารสถานที่  
เชิงคุณภาพ 
           เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองวิสัยทัศน์
ขององค์กร ด้าน “การบริการที่เป็นเลิศ”น าไปสู่การบริหารจัดการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ยุทธศาสตร์ ตาม(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 

   ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์

พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึด

มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 

สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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 ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  เขตพ้ืนที่ชายแดน  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ                                                                                   
  ตัวชี้วัดที่ 6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา

ตามบริบทของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนและการวัดประเมินที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 3. นักเรียนสังกัด สพฐ. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือการแข่งขันท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติของผู้เรียน 
4. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใช้กระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
 1.1 น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ   
  ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้

 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 ไปสู่การปฏิบัติ 
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  ตัวชี้วัดที่ 3. สพฐ. ได้กรอบและทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
 2551 

 1.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาประเทศคู่ค้า หรือ
ภาษาอาเซียน 

  ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามเกณฑ์ที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดการเรียนการสอนภาษาประเทศคู่ค้า หรือ
ภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 

 1.4 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองผ่านศูนย์เครือข่ายฯ และความร่วมมือจากองค์กรเจ้าของ
ภาษา 

  ตัวชี้วัดที่ 6. ร้อยละ 100 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองจัดกิจกรรม
 วิชาการพัฒนาภาษาต่างประเทศที่สองให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเครือข่าย 

  ตัวชี้วัดที่ 7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสองได้รับความ
 ร่วมมือจากองค์กรเจ้าของภาษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
 โดยมร สพฐ. เป็นตัวกลางประสานศักยภาพ 

 1.5 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลทุกระดับด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ 

  ตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
น าไปสู่การ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

   ตัวชี้วัดที่ 9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
 จิตใจ    สังคม  สติปัญญา และให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออก เขียนได้ 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  ตัวชี้วัดที่ 11. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือต่อปีตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 12. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการ

 เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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 2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้าน
ชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 
  ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละ 60-70 ของผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 

 สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในศตวรรษท่ี 21   
2.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังทักษะกระบวนการ

 วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2.7 สนับสนุนการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสนับสนุนการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน

การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะพื้นฐานทางสาขาวิชาชีพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
 ตัวชี้วัดที่ 17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น

สมรรถนะพื้นฐานทางสาขาวิชาชีพ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม ที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

ทักษะชีวิตและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 19. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการวางแผนการจัดการศึกษา สอดคล้อง

กับความถนัดและความต้องการของตนเอง 
 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) 
 ตัวชี้วัดที่ 20. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลมากกว่าร้อยละ50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ตัวชี้วัดที่ 21. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ 

O-NET มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.2 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student 

Assessment) 
 ตัวชี้วัดที่ 22. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 
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 3.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 ตัวชี้วัดที่ 23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น

เลิศในด้านทักษะชีวิต วิชาการ และอาชีพ (สกบ.) 
 ตัวชี้วัดที่ 24. (สนก.) 
 ตัวชี้วัดที่ 25. (สมป.) 
 ตัวชี้วัดที่ 26. (ศพว.) 
 ตัวชี้วัดที่ 27. (สวก.) 
3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

 ตัวชี้วัดที่ 28. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

3.5 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดที่ 29. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการแข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 ตัวชี้วัดที่ 30. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 31. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                     

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน
วิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels  
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการ สื่อสารที่ทันสมัย 
   ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี

 คุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนด  
       การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุ
 แต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
  ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
1.1ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสนอภาค 

 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง
นักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 ตัวชี้วัดที่ ข้อ 1. 
 ตัวชี้วัดที่ ข้อ 2. 
 ตัวชี้วัดที่ ข้อ 3. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ  
 ตามมาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัดที่ ข้อ 4. 
 ตัวชี้วัดที่ ข้อ 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการดูแลช่วยเหลือในระบบคุ้มครอง

นักเรียน 

2. ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น  

  ตัวชี้วัดที่......         

 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information techology: 
DLTT),การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ายเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Lrarning Television:DLTV) ฯลฯ                                                                                      
  ตัวชี้วัดที่ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุม 
  พ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น  
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  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหา บ ารุงรักษา และพัฒนาระบบ 
  คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม      มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
    ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิดส านึกรักษ์

 สิ่งแวดล้อม   มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพ

 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแวดล้อม 
1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย  1 เครือข่ายขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการ
บริการจัดการทีม่ีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทาง 

ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

1.3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การศึกษา 

1.4. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติ
ทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, รงเรียน
มาตรฐานสากล ฯลฯ 
    ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
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1.5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง 
  ตัวชี้วัดที่ 5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
1.6. ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล 

ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  ตัวชี้วัดที่ 6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คระบุคคล

และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2.1. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
“CLUSTERS” เป็นต้น 
    ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
2.2. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
  ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
2.3.  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

 
วิสัยทัศน์ 

 “บริหารจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาค มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมสร้างโอกาสให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน         
ในระดับสากล 

 2. ส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานพระ
ราชปณิธาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา และปฏิบัติตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 

 3. สร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรักความสามัคคี มี
จิตส านึกในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก 

 4. ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  บูรณา
การและประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 

 1. นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพัฒนาการตามวัย และมีสุขภาวะ  ที่ดี 
มีคุณธรรมและคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ         ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ร่วมพัฒนาผู้ เรียนไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs) มีระบบแผนการติดตามการบริหารงบประมาณที่
เข้มแข็ง พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาให้ผู้เรียนก้าวไปสู่การแข่งขันในอนาคต 

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะตรงสายงาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดจุดเน้นการบริการเชิงบูรณาการกับเครือข่ายการศึกษาและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต     และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคง 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

มาตรการ  1.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 

    1.2 ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข        
ผ่านกระบวนการกิจกรรมนักเรียนสู่การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง (Civic Education)  
    1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
    1.4 ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยเฉพาะด้านการสร้างวินัยและความรับผิดชอบ         ให้แก่
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 

    2.1 มอบหมายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าเครือข่ายการศึกษาอ าเภอทุก
อ าเภอ เพ่ือก ากับ เร่งรัด ปฏิบัติการตามนโยบายและตัวชี้วัดร่วมกับศึกษานิเทศก์และกลุ่มต่างๆในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

    2.2 เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก่ ภัยจากสิ่งเสพติด ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ภัยจากการทะเลาะวิวาท 
อาชญากรรมรวมไปถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ 

    2.3 ส่งเสริมการศึกษาในโครงการพระราชด าริ โครงการการศึกษาบนพ้ืนที่สูง โครงการโรงเรียน    
ขนาดเล็ก และโครงการพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันศาสนา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 3  ปรับปรุงหลักสูตร การวัดผล และประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน 

    3.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560 และเป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของท้องถิ่น 

    3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถแสดงออกทักษะด้านภาษาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ 
    3.3 ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผลทุกระดับ ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงทักษะในด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

    3.4 ยกระดับการประเมินระดับชาติ (O-net) และระดับนานาชาติ (PISA) ของสถานศึกษา  
    3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม Thailand 4.0 เช่น STEM Education การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และเน้นวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
    4.1 ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
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    4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs,8Cs)  
    4.3 ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู้เรียน 

    4.4 ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน 
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

    4.5 การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   5.1 วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง เพ่ือรองรับ          การ
เปลี่ยนแปลง ระยะ 5-10 ปี 
   5.2 พัฒนาครูและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยีและระบบการพัฒนาที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาให้น าไปใช้ได้จริง เช่น TEPE Online (Teachers and Education , Personals 
Enhancement Base on Mission and Functional Areas as Majors ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
Active Learning, BBL, PBL ฯลฯ  
   5.3 ส่งเสริมการผลิต พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   5.4 ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ทั้งใน     และ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์การจัดการศึกษาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
    6.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงปริมาณ         ทาง
การศึกษาให้ง่าย สะดวก และมีความเสมอภาค 
    6.2 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการคุ้มครองนักเรียน          ใน
สถานศึกษา 
    6.3 สร้างโอกาสส าหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดยระดม
สรรพก าลังจากทุกภาคส่วน 
    6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ DLTV ,DLIT , แหล่งเรียนรู้ Online และเครือข่ายการศึกษา 
    6.5 พัฒนาระบบ E-Office บน website และพัฒนาระบบปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือให้เป็น Digital Education Office ในอนาคต 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 7 การศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
     7.1 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม 
(มติที่ประชุม UNESCO เป้าหมายการศึกษาปี 2030) 
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     7.2 น าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  
              7.3 สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ในท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด) 
และส่งเสริมความเป็นพลโลกด้านสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มสถานศึกษาในอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 8    พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    8.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล    ตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ 
    8.2 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ประสบภาวะวิกฤติทางการศึกษา(ICU) โรงเรียนประชารัฐ  (ดีใกล้บ้าน) 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน/ห้องเรียนอาชีพ,ห้องเรียนกีฬา,ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 
    8.3 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษา
อ าเภอ ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยสถาบันทางวิชาการ วิชาชีพ และสถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา                       



 

 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 
ที่  293 / 2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

------------------------ 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะด าเนินการจัดท าเอกสารรายงาน 
ผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของ
โครงการและความส าเร็จจากการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  
และแก้ปัญหาอุปสรรค   ในการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
ประกอบด้วย    
              1.1 นายอุดม   แปงทิศ       รองผู้อ านวยการ รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
  1.2 นายนิพล  เมืองชมภู  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
            เชียงใหม่ เขต 1 
  1.3 นายเจตย์  สะสะรมย ์      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
            เชียงใหม่ เขต 1 
  1.4 นายชัยวัตร ์ เทพวงค์       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
           เชียงใหม่ เขต 1  
          1.5 นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
           เชียงใหม่ เขต 1 
   
  
 
 
 
 
 

-/2. คณะกรรมการด าเนินงาน ......... 
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  2. คณะกรรมการด าเนินงาน   มีหน้าที ่  วิเคราะห์  สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ตลอดจนตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 
 2.1 นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อ านวยการ สพป.ชม เขต 1            ประธานกรรมการ 

  2.2 นางสาวเทพี  กับปุละวัน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
  2.3 นางปรียาภรณ์  บัวคลี่  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
  2.4 นางเกษร  ไพธิ์ศรี   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
  2.5 นางอรัญญา  วงศ์ดาว  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ

 2.6 นายอ าพล  แก้วมหานิล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
  2.7 นางนิภา  แก้วประทีป  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.8 นางวิริน  วันสมสกุล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.9 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.10 นายนิมิตร  ไทยด ารงค์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.11 นายอุทัย  ปัญญาโกญ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    กรรมการ 
  2.12 นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.13 ว่าที่ พ.ต.กรณัฐ  รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.14 นางสุขชัญญา  เรืองมณี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.15 นางจรัสโฉม  ชมภูมิ่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.16 นายรักษา  พงษ์ธนาคม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  2.17 นายวชิระ  พรหมเมือง  นิติกรช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  2.18 นางสาวพันธนา  จ าปาทอง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.19 นางศิริวารีย์  มีปิ่น   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
  2.20 นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   กรรมการ 
  2.21 นางสิริพร  ไชยรินทร์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.22 นางนิภาภรณ์  สุริยวงศ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.23 นางพิกุลรัตน์  จงจรัสนุกุล  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.24 นางวาสนา  ภูผา   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
  2.25 นางสาวนันทนา  มงคลเทพ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 
  2.26 นางสาวพัชรี  สิงห์น้อย  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ   กรรมการ 
  2.27 นางศิริวารีย์  มีปิ่น   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
  2.28 นางอัญชลี  สิทธิจ ู   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  2.29 นางปิยรัตน์  วงศ์เติง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  2.30 นางอังสนา  สุขสุเสียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
  2.31 นางดาวนภา  นว่มเจริญ           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ/เลขานุการ 
  2.32 นางสุภาณ ี จันทรสกุนต์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผู้ชว่ยเลขานุการ  
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  3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผล  มีหน้าที่  ออกแบบรูปเล่ม/จัดท าเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  รวมถึง
การประสานข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานส่งส านักพิมพ์ ประกอบด้วย 
 3.1 นายอวยชัย  ศรีตระกูล       รองผู้อ านวยการ สพป.ชม เขต 1             ประธานกรรมการ 
 3.2 นางดาวนภา  น่วมเจริญ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางอัญชลี  สิทธิจ ู        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ  
 3.4 นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 3.5 นางอังสนา  สุขสุเสียง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 3.6 นางคนึงนุช  สหธารา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   กรรมการ 
  3.7 นายวัชรเศรษฐ์  เทพศาสตรา   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                กรรมการ  
 3.8 นางสาวชนันญา  จุฬาลกัษณ์สิริ อัตราจ้าง     กรรมการ 
 3.9 นางสุภาณ ี จันทรสกุนต์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      กรรมการ/เลขานกุาร 
   
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์กับทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   15   เดือน  สงิหาคม   พ.ศ.  2560 

 
 

(นายอวยชัย  ศรีตระกูล) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
 

 

 

 

 
   
 
 



    

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 
1. ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

คณะท างาน 
 
1. นายอวยชัย  ศรีตระกูล     รองผู้อ านวยการ สพป.ชม เขต 1               
2. นางดาวนภา น่วมเจริญ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          
3. นางอัญชลี  สิทธิจู        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางสุภาณี  จันทรสกุนต์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
5. นางสาวปิยรัตน์  วงศ์เติง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
6. นางอังสนา  สุขสุเสียง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางวาสนา  ภผูา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นางคนึงนุช สหธารา        เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นายวัชรเศรษฐ์  เทพศาสตรา    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวชนัญญา จุฬาลักษณ์ศิริ อัตราจ้างกลุ่มนโยบายและแผน                     
 
รวบรวมข้อมูล/จัดท ารูปเล่ม 
 
นางสุภาณี  จันทรสกุนต์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
  


