รายงานผลการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ของ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2

คํานํา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี โ ครงการ/แผนงาน ได แ ก นโยบายที่ 1 การจั ด การศึ ก ษา
เพื่อความมั่นคง จํานวน 4 โครงการ นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่ อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
จํานวน 1 โครงการ นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวน 7 โครงการ
นโยบายที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ จํานวน 13 โครงการ นโยบายที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ นโยบายที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 18 โครงการ นโยบายที่ 7 การใชบริบทของจังหวัด
เชี ย งใหม เป น ฐานการเรี ย นรู แ ละต อ ยอดสู ก ารพั ฒ นา จํ านวน 4 โครงการ และมี โครงการ/แผนงาน
ตามจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น
54 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได ส รุ ป ผล
การดํ า เนิ น งานในรอบ 6 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2563-31 มี น าคม 2564) มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตาม
เอกสารรายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามการด่ํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
เมษายน 2564
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
-ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ประจําปงบประมาณ 2564
-แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามนโยบายและจุดเนน
ผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ภาคผนวก
-แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
หนังสือแจงการกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน

4
4
8
9

21

4

บทนํา

5

6

7

8

9

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1

การสงเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบและศูนยการ
เรียนรูต ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาในสังกัด สพป.
เชียงใหม เขต 1 สูการพัฒนาที่
ยั่งยืน

41,700
(งบในแผน)

41,700

1. ศึกษาสภาพการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาของสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สํารวจความตองการและแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานขอ
สถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดโดยใหรายงานขอมูล
ความตองการผานระบบ Online Googlr Form : http://gg.gg.mtj7e
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
3. สังเคราะหสภาพความตองการและแนวทางการสงเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาของสถานศึกษา
พอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา โดยคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาพอเพียงตนแบบและศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตาม
คําสั่ง สพป.เชียงใหม เขต 1 ที่ 290/2563 ลว. 16 พฤศจิกายน 2563
โดยไดจัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ หอง
ประชุมลานนา สพป.เชียงใหม เขต 1
4. จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
นางธัชกร พรเวียง
ศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
4.1 กิจกรรมที่ 1
ศึกษาดูงานเพื่อถอดรูปแบบและวิธีการใหสถานศึกษาพอเพียงเปนศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ โรงเรียนบานโปงนอย
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ โรงเรียน
ชุมชนวัดทาเดื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ศึกษาดูงานเพื่อถอดรูปแบบและวิธีการให
สถานศึกษาพอเพียงเปนศูนย การเรียนรูต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา ณ สถานศึกษาพอเพียงตนแบบ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
4.2 กิจกรรมที่ 2
สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาโดยการเชิญวิทยากรมาให
คําแนะนํา ใหขอเสนอแนะโดยการจําลองการประเมินเสมือนจริง
วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบานโปงนอย
วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
รวมใหขอมูลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเปนศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 3 แหง โดยคณะกรรมการสวน
ภูมิภาค (สํานักงานศึกษาธิการภาค 15) กําหนดการ ดังนี้
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงเรียนบานโปงนอย
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา

ผูรับผิดชอบ
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพือ่ เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
2

3.

การประเมินความสามารถดาน
การอานของผูเรียน (RT) ป.1

การประเมินคุณภาพผูเรียน NT
ชั้น ป.3

20,250

20,250

(งบ สพฐ.)

86,900
(งบ สพฐ.)

86,900

ดําเนินการตามปฏิทินการประเมิน ไดแก วันที่ 15 มีนาคม 2564 จัด
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ RT ป.1 ณ โรงเรียนบานทาห
ลุกสันทราย และในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ดําเนินการประเมินการอาน
RT ป.1 ในสถานศึกษา 88 แหง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.นักเรียนชั้น ป.1 จํานวน 2,833 คน ในโรงเรียนสังกัดของสพป.เชียงใหม
เขต 1 ไดรับการประเมิน RT
2.โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม รวมจัดสอบ 88 แหง
3.โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประเมินความสามารถดาน
การอานของผูเรียน RT ชั้น ป.1 ที่มีมาตรฐาน
4.โรงเรียน ครูผสู อนและนักเรียน มีผลการประเมินความสามารถดานการ
อานที่สะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริงและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาไดอยางถูกตองตามศักยภาพของผูเรียน
ดํ าเนิ น การตามปฏิ ทิ น การประเมิ น ได แ ก วั น ที่ 22 มี น าคม 2564 จั ด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ NT ป.3 ณ โรงเรียนบานทาหลุก
สันทราย ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน NT
ป.3 ในสถานศึกษา 88 แหง มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1.นักเรียน ป.3 จํานวน 2,584 คน ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดรับ
การประเมิน
2.โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม รวมจัดสอบ 88 แหง
3.โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประเมินความสามารถดาน
การอานของผูเรียน NT ชั้น ป.3 ที่มีมาตรฐาน
4.โรงเรียน ครูผูสอนและนักเรียน มีผลการประเมินความสามารถดานการ
อานที่สะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริงและนําไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาไดอยางถูกตองตามศักยภาพของผูเรียน

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ
นายสราวุธ ชัยยอง
ศึกษานิเทศกชํานาญการ

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ
นายสราวุธ ชัยยอง
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
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งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4

เชิดชูเกียรติบคุ ลากร สพป.
เชียงใหม เขต 1

3,600

3,600 ดําเนินการจัดงานวันครู ประจําป 2564 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 และ
ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด
(งบในแผน)
เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติวันครู จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 รางวัล ไดแก
ประเภทผูบริหาร ไดแกนายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1
ประเภทศึกษานิเทศก ไดแกนายอุทัย ปญญาโกญ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ไดแกนางวาสนา ภูผา นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ
และสงเสริมใหขาราชการไดรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจําป 2564 ของ
สํ า นั ก งาน สกสค.จั ง หวั ด เชี ย งใหม ได แ ก นางสาวมณฑาทิ พ ย ขั น แก ว
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
นโยบายที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลุมบริหารงานบุคคล
นายรักษา พงษธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การพิเศษ

5

สงเสริมสนับสนุนการรับ
นักเรียน ปการศึกษา 2564

11,000
(งบสพฐ.)

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
นางณิภาภรณ กองคํา
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ

4,765 ผลการดําเนินงาน
1.สพป.เชียงใหม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดดําเนินการเกณฑเด็กเขาเรียน
ตามฐานขอมูลประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2564
2.โรงเรียนในสังกัด รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ป
การศึกษา 2564 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2563
3.สพป.เชียงใหม เขต 1 สํารวจแผนการรับนักเรียน ในปการศึกษา 2564
4.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่เพื่อพิจารณานโยบายและ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม
2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564
5.จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน เพื่อกํากับ ติดตาม แกไขปญหาการ
รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใหเปนไปตามนโยบาย

13
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
6.กําหนดการประชุมครูผูรับผิดชอบจากโรงเรียน และแผนการติดตามผลการ
รับนักเรียน ในเดือนเมษายน -มิถุนายน 2564
ปญหาและอุปสรรค
1.การดําเนินการรับนักเรียนไมเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2564 เนื่องจากมีการแพรระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการรับนักเรียนบางกิจกรรม และ
บางระดับเลื่อนออกไปโดยไมมีกําหนด จนกวา สพฐ.จะแจงใหดําเนินการ
2.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะมาสมัครเขาเรียนในวันเปดภาคเรียน หลัก
จากที่พลาดจากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนยอดนิยมหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
สงผลใหการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดไมเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
1.กําหนดบทบาทหนาที่ ในการพิ จารณาความเห็ นชอบแนวปฏิ บั ติก ารรับ
นักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
รับ นั ก เรีย นระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ความรวดเร็ว ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบาย
2.ควรยกเลิ ก การเป ด รั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 (3 ป บ ริ บู ร ณ ) ใน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อลดความซ้ําซอนกับหนวยงานทางการศึกษาอื่นที่
จัดการศึกษาในระดับดังกลาวในพื้นที่

ผูรับผิดชอบ

14
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
6

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
ยกระดับคุณภาพการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
ในสถานศึกษา

171,000
(งบ สพฐ.)

7,085

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงานดูแลคุมครองและชวยเหลือเด็ก
กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน
โดยมุงเนนการเยีย่ มบานกลุมเด็กชาติพันธุและกลุม เด็กทีม่ ีความตองการ
พิเศษ
กิจกรรมที่ 2 การเฝาระวังสงเสริมสรางสรรควาเลนไทน

- มีโรงเรียนที่เขารวมการประกวดทั้งสิ้น 4 โรงเรียน 8 ผลงาน
- คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ผลปรากฏดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนบานบอหิน เรื่อง “ไมสา วสื่อรัก”
เงินรางวัล 1,500 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เรื่อง “การ
แสดงออกความรักระหวางเพื่อนในยุคโควิด” เงินรางวัล 1,000 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนวัดหวยทราย เรื่อง “ถึงตัว
จะหางไกล แตหัวใจอยูใกลกัน” เงินรางวัล 500 บาท
- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผูที่ไดรับรางวัลการประกวด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม
เขต 1

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
-นางสิริพร ไชยรินทร
นักวิชาการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
-นางสาวชลณัฐ วงคสถาน
นักจิตวิทยาโรงเรียน

15
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
7

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
การนิเทศ ติดตามและประเมิน
ครูปฐมวัยโครงการบาน
วิทยาศาสตรนอยประเทศไทย

17,120
(งบ สพฐ.)

5,000

ผลการดําเนินงาน
1.การประชุมแลกเปลี่ยนกิจกรรมและโครงงาน จํานวน ๑ ครั้ง ม.ค.64
2.นิเทศโรงเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมตามใบ
กิจกรรม และโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยฯ ตามรูปแบบ วัฏจักร
แบบสืบเสาะ จํานวน 2 รอบ ของโรงเรียนในโครงการฯ รุน 1-4,7,9 ป
การศึกษา 2563 จํานวน18 โรง
ปญหา/อุปสรรค
ดานนักเรียน
1) ในระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนมีความสนใจในเรื่องตางๆ ใน
ระยะสั้นๆ เปนนักเรียนชาติพันธุ การสื่อสารรับรูตองใชเวลา
ในชวงเทอมที่1 และตองทําซ้ําบอยๆ บางโรงเรียนมี
นักเรียนจํานวนมากไมมีครูพเี่ ลี้ยงชวยสอน ทําใหนักเรียนใน
โครงการมีจํานวนมากและมีความแตกตางระหวางบุคคล
คอนขางมากทําใหเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเปนอยางมาก
2) นักเรียนมีสมาธิและความตั้งใจในระยะสั้นๆ การทํา
กิจกรรม ทําใหรสู ึกวา กิจกรรมบางกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ไมสนุก
และยากเกินไป
3) การขาดความรวมมือในการทํากิจกรรม การขาดการ
ซักถามขอสงสัยหรือคําถามตางๆที่เด็กอยากรู และความไมกลา
แสดงออก ตลอดจนในแตละกิจกรรมตองใชเวลาในการทํากิจกรรมมาก
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1) ครูยายหรือครูที่ไมเคยอบรมหรือครูไมตรงวุฒิ และไมมี
ความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จึงจัดกิจกรรมไมตรงกับ

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
นางนิภา แกวประทีป
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ

16
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
แนวทางของโครงการฯ ทําใหการจัดกิจกรรมไมนาสนใจเด็กไมเกิดการ
เรียนรู (หรือภาษาที่ใชสื่อสารไมตรงตามวัย)
2) ครูผูสอนมีความคาดหวังกับนักเรียนคอนขางสูง
3) ถาเปนกิจกรรมที่ยากเกินไป/เนื้อหาที่ยากและซับซอน
เกินไปนักเรียนจะไมชอบ ไมสนุก โดยไมไดคิดวานั่นคือ
การเรียนรูอยางหนึง่ นอกจากนี้ถากิจกรรมงายเกินไป รูอยู
แลว นักเรียนก็จะไมสนใจเชนกัน
ดานการบริหารจัดการ
1) การกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งกําหนดใหทํากิจกรรม
ภาคเชาหรือหลังตื่นนอน นอยเกินไปสําหรับการพัฒนานักเรียน
2) ตองคิดนวัตกรรมที่ทําใหเด็กไดจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเลน
และเกิดการเรียนรูทุกเวลา
ดานงบประมาณ
1) ในการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกดานยังไมเพียงพอไม
สามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่
2) มีนักเรียน เปนจํานวนมาก ทําใหการสงเสริมและสนับสนุน
ไมทั่วถึง นักเรียนบางคนขาดโอกาสไดแสดงความสามารถ
ของตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. การสนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ ในการจัดกิจกรรม หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หนวยงานภายนอก หรือสถาบันตางๆ
2. สงเสริมและพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา และครู เพื่อการพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป

ผูรับผิดชอบ

17
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
8

9

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ

งบประมาณ
60,000
(งบ สพฐ.)

4,400
(งบ สพฐ.)

งบประมาณที่
เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงาน

32,530 ผลการดําเนินงาน
1.จัดทําคูม ือการใชงาน Portable DLTV
2.บันทึกขอตกลง MOU
3.สํารวจอุปกรณซอมบํารุงระบบอุปกรณการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม
4.วางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุมเปาหมาย 35 แหง
4,400 ผลการดําเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผูเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาลปที่ 3) ปการศึกษา 2563
(31 มีนาคม 2564) ทั้งหมด จํานวน.......1,495.......คน จําแนกเปน
1.2 ผูเรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดาน
อารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ผานเกณฑการประเมิน
พัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ดาน จํานวน.. 1,398. คน คิดเปน
รอยละ.93.51.
2. เชิงคุณภาพ
2.1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ ( EQ
: Emotion Quotient) และมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับดี พรอมที่จะ
เรียนรูในระดับทีส่ ูงตอไป
2.2ครูปฐมวัยมีความมั่นใจและนําความรูที่ไดรับการพัฒนาไปจัด
กิจกรรมและพัฒนาใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับ ดี
2.4 สพป.เชียงใหมเขต 1 ไดขอ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ปการศึกษา 2563 สามารถนําไปวางแผนในปตอไปได

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ
นางสาวนภิศญา คําทิพย
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ
นางพิลาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ
ศึกษานิเทศกชาํ นาญการพิเศษ

18
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

งบประมาณ

งบประมาณที่
เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงาน
แนวทางของโครงการฯ ทําใหการจัดกิจกรรมไมนาสนใจเด็กไมเกิดการ
เรียนรู (หรือภาษาที่ใชสื่อสารไมตรงตามวัย)
2) ครูผูสอนมีความคาดหวังกับนักเรียนคอนขางสูง
3) ถาเปนกิจกรรมที่ยากเกินไป/เนื้อหาที่ยากและซับซอน
เกินไปนักเรียนจะไมชอบ ไมสนุก โดยไมไดคิดวานั่นคือ
การเรียนรูอยางหนึง่ นอกจากนี้ถากิจกรรมงายเกินไป รูอยู
แลว นักเรียนก็จะไมสนใจเชนกัน
ดานการบริหารจัดการ
1) การกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งกําหนดใหทํากิจกรรม
ภาคเชาหรือหลังตื่นนอน นอยเกินไปสําหรับการพัฒนานักเรียน
2) ตองคิดนวัตกรรมที่ทําใหเด็กไดจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเลน
และเกิดการเรียนรูทุกเวลา
ดานงบประมาณ
1) ในการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกดานยังไมเพียงพอไม
สามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่
2) มีนักเรียน เปนจํานวนมาก ทําใหการสงเสริมและสนับสนุน
ไมทั่วถึง นักเรียนบางคนขาดโอกาสไดแสดงความสามารถ
ของตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. การสนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ ในการจัดกิจกรรม หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หนวยงานภายนอก หรือสถาบันตางๆ
2. สงเสริมและพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา และครู เพื่อการพัฒนา
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป

ผูรับผิดชอบ

19
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่

งบประมาณ

งบประมาณที่
เบิกจายแลว

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
10

โครงการอบรมผูบังคับบัญชา
ลูกเสือหลักสูตรลูกเสืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

20,000

20,000 ผลการดําเนินงาน
จัดอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษ
(งบแผนฯ)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ออนไลน)
จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 พิธลี งนาม MOU ระหวางสํานักงานลูกเสือจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เขต 1 4– 6 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม กับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอจังหวัด
และคัดเลือกผลงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ตามโครงการ มี ผ ลงานดี เด น ระดั บ จั งหวั ด
จํานวน 23 โรงเรียน
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
นางสิริพร ไชยรินทร
ผูอํานวยการกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

11

การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปงบประมาณ 2564

150,000

กลุมนโยบายและแผน
นางสุภาณี จันทรสกุนต
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ

150,000

ผลการดําเนินงาน
1.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563
2.นําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
3.เผยแพรแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย กลยุทธและจุดเนน

20

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
12

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กและการโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

50,000

39,000

ผลการดําเนินงาน
1.ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการพิจารณารางแผนการควบรวม และโอน
สถานศึกษา และวางแผนยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่ดาํ รงอยูไดดวย
ตนเอง จํานวน 25 โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2564
2. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดําเนินการลงคะแนนหาความสมัครใจของ
คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในการขอรับ
โอนสถานศึกษาไปสังกัด เทศบาลฟาฮาม อําเภอเมืองเชียงใหม
3. วันที่ 26 มกราคม 2564 ดําเนินการลงคะแนนหาความสมัครใจของ
คณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาในการขอรับ
โอนสถานศึกษาไปสังกัด เทศบาลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด

กลุมนโยบายและแผน
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ
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ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน
รอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการโดยใช้งบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* การส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)..............................................................................
3. วิธีการดาเนินงาน*
 ดาเนินการเอง
 จัดจ้าง
4. สถานะโครงการ/การดาเนินงาน*
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่เริ่มดาเนินการ
 ดาเนินการเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ (กลุ่มนโยบายและแผนจะดาเนินการเชื่อมโยงให้)
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4
ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางและความเหลื่อมลาภายในประเทศลดลง จากการทาแผนการศึกษาแห่งชาติที่เห็นความสาคัญและ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดสาคัญในการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อลงสู่
ภาคปฏิบัติของการจัดการศึกษาในทุกระดับของการศึกษา เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก อันมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาคัญ ดังนี 1) รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์
สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทยและ 8) มีจิต
สาธารณะ

2
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุก
ระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป และเพื่อให้การพัฒ นา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน จึงต้องมีการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”
สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ตระหนักและมีเป้าหมายให้
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนีขึนเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์*
2.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้านการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบด้านการศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์ก ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร้อยละ 100
ได้รับการส่งเสริมการดาเนินงานให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
2) สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จานวน 9 โรง มีแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
3) ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จานวน 2 โรง มีแนวทาง
การส่งเสริมการดาเนินงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้พัฒนา
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แนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยบูรณาการกิจกรรมหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
4.1 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา
4.2 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สามารถส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแนวทางในการส่งเสริมการดาเนินงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถนาไปขยายผลสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสามารถพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพต่อไป
5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
5.1 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
5.2 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5.3 สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแนวทางในการส่งเสริมการดาเนินงาน
ที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถนาไปขยายผลสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์* ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
7. พื้นที่การดาเนินการ สถานศึกษาในพืนที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง อาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ* เริ่มต้น

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ*

1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
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แนวทางการดาเนินงาน

ไตรมาส 1

1. ศึกษาสภาพการด าเนิ น งานตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า น
การศึกษาของสถานศึ ก ษาพอเพี ย งและ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งด้านการศึกษา ศึกษา
เอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจความต้องการและแนวทางการ
ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานขอสถานศึ ก ษา
พอเพี ย งและศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ด้ า น
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในสังกัด
3. สังเคราะห์สภาพความต้องการและแนว
ทางการส่งเสริมการดาเนินงานตามหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า น
การศึกษาของสถานศึ ก ษาพอเพี ย งและ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
4. จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ส ถ า น ศึ ก ษ า
พอเพียงเป็นศูนย์การเรี ยนรู้
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง
4.1 กิจกรรมที่ 1
ศึกษาดูงานเพื่อถอดรูปแบบ
และวิ ธี ก ารให้ ส ถานศึ ก ษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรี ยนรู้
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4







ไตรมาส 2





ไตรมาส 2



ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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แนวทางการดาเนินงาน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ด้ า น
การศึกษา

ไตรมาส 1

4.2 กิจกรรมที่ 2

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้
สถานศึ ก ษาที่ ข อรั บ การ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ก า ร เ ชิ ญ
วิทยากรมาให้คาแนะนา ให้
ข้อเสนอแนะโดยการจาลอง
การประเมินเสมือนจริง
4.3 กิจกรรมที่ 3



จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของ
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
เพื่อยกร่างแนวทางการและ
จั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น งาน
ของสถานศึกษาให้เป็ น ศูน ย์
การเรี ย นรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้าน
การศึกษา


5. ทดลองใช้และประเมินผล
แนวทางการส่ ง เสริ ม การ
ด าเนิ น งานไปทดลองใช้ ใ น
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงด้านการศึกษา
ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

41,700.- บาท
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แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณ สพฐ.

สานัก.....

เงินงบประมาณจากหน่วยอื่น

จังหวัด...../ศธจ....../อบจ....

เหล่งอื่นๆ

จานวนเงิน

……………………………………..

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ*
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1
23,300.-

ไตรมาส 2
13,460.-

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ส่วนที่ 6 : ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานรายไตรมาส*

ผลการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
1. ศึกษาสภาพการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาของสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศึกษาเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจความต้องการและแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานขอสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดโดยให้รายงานข้อมูลความต้องการผ่าน
ระบบ Online Googlr Form : http://gg.gg.mtj7e ภายในวันที่ 4
พฤศจิกายน 2563
3. สังเคราะห์สภาพความต้องการและแนวทางการส่งเสริมการดาเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของสถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดย
คณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สานักงานเขต
พืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตามคาสั่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ที่ 290/2563 ลว. 16 พฤศจิกายน 2563 โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
4.1 กิจกรรมที่ 1
ศึกษาดูงานเพื่อถอดรูปแบบและวิธีการให้สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านโป่ง
น้อย
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วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนชุมชน
วัดท่าเดื่อ
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

ผลการดาเนินงาน

4.1 กิจกรรมที่ 1 (ต่อ)
ศึกษาดูงานเพื่อถอดรูปแบบและวิธีการให้สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
4.2 กิจกรรมที่ 2
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ต าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยการเชิญวิทยากรมาให้
คาแนะนา ให้ข้อเสนอแนะโดยการจาลองการประเมินเสมือนจริง
วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
ร่ ว มให้ ข้อมูล การประเมิ นสถานศึ ก ษาพอเพียงเป็น ศูนย์ การเรียนรู้ต ามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3 แห่ง โดยคณะกรรมการส่วน
ภูมิภาค (สานักงานศึกษาธิการภาค 15) กาหนดการ ดังนี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.
เชียงใหม่ เขต 1

งบประมาณที่เบิกจ่าย

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 15 ชุด ๆ ละ 35 บาท
2 มือ เป็นเงิน 1,050.- ค่าอาหารกลางวัน 15 ชุด ๆละ
80 บาท 1 มือ เป็นเงิน
1,200.- รวมทังสิน 2,250.จานวนผู้ศึกษาดูงาน 30 คน 4 วัน
1.2 ศึกษาดูงานเพื่อถอดรูปแบบ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และวิธีการให้สถานศึกษา
จานวน 30 ชุด ๆ ละ 35 บาท
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
8 มือ เป็นเงิน 8,400.-

คงเหลือ
งบประมาณ 41,700 – 2,250
(41,700 – 2,250)
คงเหลือ 39,450.-

ยอดยกมา 39,450.รวมค่าใช้จ่าย 23,300.(39,450-23,300)
ยอดคงเหลือ 16,150.-

8
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
- ค่าอาหารกลางวัน 30 ชุด ๆละ
พอเพียงด้านการศึกษา
80 บาท 4 มือ เป็นเงิน
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
9,600.ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
- ค่ารถรับจ้างสาหรับคณะ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
กรรมการฯ (ตามคาสั่ง
พอเพียงด้านการศึกษา
290/2563) เป็นเงิน 5,300.โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
- รวมทั้งสิ้น 23,300.วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ณ สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ โรงเรียนบ้านโป่ง
น้อย
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
ไตรมาสที่ 2
ค่าใช้จ่ายสาหรับวิทยากร
- ค่าเหมารถรับจ้าง ไป-กลับ
กิจกรรมที่ 2
เที่ยวละ 400.- จานวน 3 วัน ๆ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นเงิน 1,200.ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน ๆ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
ละ 1,200.- เป็นเงิน 3,600.เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาโดยการเชิญวิทยากร ค่าใช้จ่ายสาหรับคณะกรรมการฯ
มาให้คาแนะนา ให้ข้อเสนอแนะ (ตามคาสั่ง 290/2563) (3 วัน)
- ค่าเหมารถรับจ้าง
โดยการจาลองการประเมิน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,
เสมือนจริง
ค่าอาหารกลางวัน
วันที่ 25 มกราคม 2564
- เป็นเงินทังสิน 8,660.ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,460.วันที่ 26 มกราคม 2564
ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

ยอดยกมา 16,150.ใช้ไป 13,460.(16,150 - 13,460)
คงเหลือ 2,690.-

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
ค่าใช้จ่ายสาหรับคณะกรรมการฯ
ร่ ว ม ใ ห้ ข้ อ มู ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
(ตามคาสั่ง 290/2563) (3 วัน)
สถานศึ ก ษาพอเพี ย งเป็ น ศู น ย์
- ค่าเหมารถรับจ้าง 2,690.การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 3 แห่ง

ยอดยกมา 2,690.ใช้ไป 2,690.คงเหลือ 0.-
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โดยคณะกรรมการส่วนภูมิภาค
(สานักงานศึกษาธิการภาค 15)
กาหนดการ ดังนี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน*
ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะ*
ไม่มี

ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* ..นางธัชกร พรเวียง.

ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

โทรศัพท์* ....0617955653.............. โทรสาร*...................................................
E-mail address*……………………………… โทรสารมือถือ..... 0617955653...
ภาพถ่ายกิจกรรม
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12
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ภาพคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

14

ภาพคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

15

ภาพพาคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

16

ภาพพาคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมศึกษาดูงาน วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา

17

ภาพประเมินเสมือนจริงโรงเรียนบ้านโป่งน้อย วันที่ 25 มกราคม 2564

18

ภาพประเมินเสมือนจริงโรงเรียนทาเหนือวิทยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

19

ภาพร่วมให้ข้อมูลการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 3 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ และโรงเรียนทาเหนือวิทยา

20

ภาพการอบรมพัฒนาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมขอรับ
การประเมิน เป็ น ศูน ย์ การเรี ย นรู้ ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 17-18 มีนาคม
2564

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน
รอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี)..............................................................................
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
นโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป ง บประมาณ ๒๕63 มุ ง พั ฒ นาให
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทยใหนักเรียน
ได รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพสู งสุ ดในตน มี ความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสมเปน พื้น ฐานสําคัญใน
การเรียนรูระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปาประสงคที่ ๑ นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ NT, O-NET การ
ประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใชในการ
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหมีการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 โดยมีสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
กลุมนิเ ทศติด ตาม และประเมิน ผลการจัด การศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําโครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพื่อใหการดําเนินการสอบเปน ไปใน
ทิศทาง และมาตรฐานเดียวกัน ผลการสอบมีความนาเชื่อถือ สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาไดอยางถูกตองตามความสามารถของนักเรียน โดยมีกลุมเปาหมายในการดําเนินการคือ นักเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบทุกคน ทุกโรงเรียน และทุกสังกัด
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2. วัตถุประสงค*
เพื่อดําเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
3. เปาหมาย*
3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2,833 คน ในโรงเรียนตาง ๆ ประกอบดวย โรงเรียน
รัฐบาลในสังกัด, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม รวมจัด
สอบ รวมจํานวน 88 โรงเรียน
3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
1) โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีมาตรฐาน
2) นักเรียน โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีขอมูลผลการประเมินความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สะทอนคุณภาพการศึกษา และเปนตัวบงชี้คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2564 ไดรับการพัฒนาดานการอานโดยใชขอมูลผล
การประเมินของโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
4. ผลที่คาดวาจะเกิด
โรงเรียน ครูผูสอนและนักเรียนมีขอมูลผลการประเมินความสามารถดานการอานที่สะทอนคุณภาพผูเรียน
ไดอยางแทจริงและนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาไดอยางถูกตองตามศักยภาพของผูเรียน
5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ที่เขาสอบ
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน*
นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. พื้นที่การดําเนินการ โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน กุมภาพันธ 2564

สิ้นสุด เมษายน 25564

3
สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1
1. การประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดสอบ RT ป.1
2. การดําเนินการประเมิน
การอานฯ RT ป.1
3. สรุปและรายงานผลการ
ประเมิน

สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

ไตรมาส 2
/
15 มี.ค. 64

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/
17 มี.ค. 64
/
20 เม.ย.

20,250
แหลงเงิน*

เงินงบประมาณ สพฐ.

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

สํานักทดสอบทาง
การศึกษา
2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
ไตรมาส 1
พ.ศ. 2564

เหลงอื่นๆ

-

จํานวนเงิน

………20,250………..

ไตรมาส 2
20,250

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2564
- ตัวแทนสนามสอบเขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดสอบครบทุก
โรงเรียน รับเอกสาร/อุปกรณในการจัดสอบและดําเนินการจัดสอบเปนที่
เรียบรอย
- คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบดําเนินการตรวจเยี่ยมและสอบถามขอมูลในการ
ดําเนินการจัดสอบเปนที่เรียบรอย
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2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
................................
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................

งบประมาณที่เบิกจาย

คงเหลือ

20,250

-

3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*
ไมมี

4. ขอเสนอแนะ*
ไมมี

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* .นายสราวุธ ชัยยอง... ตําแหนง..ศึกษานิเทศก...
โทรศัพท* ...053-112333....... โทรสาร*......053-112677.......
E-mail address*…sarawut@chiangmaiarea1.go.th… โทรศัพทมือถือ....093-1358110....
ภาพถายกิจกรรม
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ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน ในระบบ e-menscr
รอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี)..............................................................................
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง
 จัดจาง
4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ
 ยังไมเริ่มดําเนินการ
 ดําเนินการเสร็จแลว
สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
นโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ป ง บประมาณ ๒๕63 มุ ง พั ฒ นาให
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทยใหนักเรียน
ได รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพสู งสุ ดในตน มี ความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสมเปน พื้น ฐานสําคัญใน
การเรียนรูระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปาประสงคที่ ๑ นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ NT, O-NET การ
ประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใชในการ
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหมีการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน
(RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 โดยมีสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
กลุมนิเ ทศติด ตาม และประเมิน ผลการจัด การศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษา
เชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําโครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้น เพื่อใหการดําเนินการสอบเปน ไปใน
ทิศทาง และมาตรฐานเดียวกัน ผลการสอบมีความนาเชื่อถือ สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาไดอยางถูกตองตามความสามารถของนักเรียน โดยมีกลุมเปาหมายในการดําเนินการคือ นักเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบทุกคน ทุกโรงเรียน และทุกสังกัด
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2. วัตถุประสงค*
เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
3. เปาหมาย*
3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2,584 คน ในโรงเรียนตาง ๆ ประกอบดวย โรงเรียน
รัฐบาลในสังกัด, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
รวมจัดสอบ รวมจํานวน 88 โรงเรียน
3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
1) โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ที่มีมาตรฐาน
2) นักเรียน โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีขอมูลผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่สะทอนคุณภาพการศึกษา และเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวม
3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2564 ไดรับการพัฒนาดานภาษาไทย และ
คณิตศาสตรโดยใชขอมูลผลการประเมินของโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
4. ผลที่คาดวาจะเกิด
โรงเรียน ครูผูสอนและนักเรียนมีขอมูลผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริงและนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาไดอยางถูกตองตาม
ศักยภาพของผูเรียน
5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ที่เขาสอบ
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน*
นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. พื้นที่การดําเนินการ โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน กุมภาพันธ 2564

สิ้นสุด เมษายน 25564

3
สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1
1. การประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดสอบ NT ป.3
2. การดําเนินการประเมิน
การอานฯ NT ป.3
3. ตรวจขอสอบแบบอัตนัย

ไตรมาส 2
/
22 มี.ค. 64

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

/
24 มี.ค. 64
/
25 มี.ค. 64

4. สรุปและรายงานผลการ
ประเมิน

/
5 พ.ค.

สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

86,900
แหลงเงิน*

เงินงบประมาณ สพฐ.

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

สํานักทดสอบทาง
การศึกษา
2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
ไตรมาส 1
พ.ศ. 2564

เหลงอื่นๆ

-

จํานวนเงิน

………86,900………..

ไตรมาส 2
86,900

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2564
- ตัวแทนสนามสอบเขารวมการประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดสอบครบทุก
โรงเรียน รับเอกสาร/อุปกรณในการจัดสอบและดําเนินการจัดสอบเปนที่
เรียบรอย
- คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบดําเนินการตรวจเยี่ยมและสอบถามขอมูลในการ
ดําเนินการจัดสอบเปนที่เรียบรอย
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2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
................................
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................

งบประมาณที่เบิกจาย

คงเหลือ

86,900

-

3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*

4. ขอเสนอแนะ*

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* .นายสราวุธ ชัยยอง... ตําแหนง..ศึกษานิเทศก...
โทรศัพท* ...053-112333....... โทรสาร*......053-112677.......
E-mail address*…sarawut@chiangmaiarea1.go.th… โทรศัพทมือถือ....093-1358110....
ภาพถายกิจกรรม
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน
รอบ  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการโดยใช้งบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* ส่งเสริม สนับสนุนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี) 200400456
3. วิธีการดาเนินงาน*
 ดาเนินการเอง
 จัดจ้าง
4. สถานะโครงการ/การดาเนินงาน*
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่เริ่มดาเนินการ
 ดาเนินการเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ (กลุ่มนโยบายและแผนจะดาเนินการเชื่อมโยงให้)
ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ กคนมี โอกาสเข้ารั บ การศึ ก ษาที่ มี คุณ ภาพ ผ่ านกระบวนการรับ นั ก เรีย นที่ เป็ น ธรรม
เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักดาเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาส
ที่เป็ น ธรรม บริห ารจั ดการที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสื่ อ สารสร้างการรับรู้อย่างมี ประสิ ทธิผ ล สอดคล้ องตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องดาเนินการให้เด็ก
ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ งแต่ ก่ อ นวัย เรีย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ อย่ างมี คุ ณ ภาพ
โดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่
10/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม่ เขต 1 ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของการจั ด
การศึกษาที่ให้โอกาสเข้ารับการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนแก่เด็กทุกคน โดยตั้งเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดในการพัฒ นา สนั บสนุ น ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กวั ยเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ ได้รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างทางเลือกทางการศึกษา
อย่างหลากหลาย โดยกาหนดแผนการรับนักเรียนในรูปแบบกระบวนการ วิธีการในการรับนักเรียน การจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการติดตามการรับ
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นักเรียนให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ อ าเภอดอยสะเก็ ด อ าเภอสั น ก าแพง และอ าเภอแม่ อ อน ทั้ งเด็ ก ปกติ
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ให้ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ให้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน เพราะการศึ ก ษามี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การวางรากฐานชี วิ ต ของบุ ค คลให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดทาโครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์*
1. เพื่ อ จั ด ท าแผนการรั บ นั ก เรี ย น สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1
ปีการศึกษา 2564
2. เพื่อจั ดทาแนวปฏิ บั ติเกี่ย วกับ การรับนักเรียน สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ปีการศึกษา 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา
ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. เพื่อส่งเสริม สนั บสนุน ให้ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กต่างวัฒ นธรรม
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ได้เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีข้อมูลแผนการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นแนวทางการรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
3) ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 100
3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 1 ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ ครบทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
2) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดาเนินงานการรับ
นักเรียนเป็นไปตามนโยบายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 เป็นแนวทางในการดาเนินงานรับนักเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดาเนินการรับนักเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
กาหนด ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับการศึกษาทุกระดับ และเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน
5. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
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1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีแนวปฏิบัติการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน
2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์* โรงเรียนในสังกัด และประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ
7. พื้นที่การดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด .
ทุกโรง
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ* เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563

สิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ส่วนที่ 4 : แนวทางการดาเนินการ*
ไตรมาส 1
1. การรับนักเรียน ปี 2564
- สารวจแผนการรับนักเรียน
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด
ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้นที่
เปิดรับสมัคร
- แจ้ งประกาศนโยบายและ
แ น วป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ก ารรั บ
นักเรียนสังกัด สพฐ.
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
รั บ นั ก เรี ย น ระ ดั บ เข ต พื้ น ที่
การศึกษา ต่อ กศจ.
- ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 1
- ประชุมคณะกรรมการ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 2
- ประกาศแผนการรับ
นักเรียน วิธีการและสัดส่วนการ
รับนักเรียนชั้น อนุบาล 2,3 ชั้น
ป.1 และ ม.1
- ประกาศแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1, แผนการ
รับนักเรียนชั้นอนุบาล 1
- ประกาศจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
แต่งตั้งคณะทางานประจาศูนย์

ไตรมาส 2

1 พ.ย. 2563

11 พ.ย. 2563
16 ธ.ค. 2563
23 ธ.ค. 2563

4 ม.ค. 2564
8 ม.ค. 2564

1 ก.พ. 2564

2 ก.พ. 2564

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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ไตรมาส 1
- สถานศึกษาในสังกัด
ดาเนินการรับนักเรียนตามปฏิทิน
ที่ สพฐ. กาหนด
- ติดตามผลการระบนักเรียน
ผ่านเว็บไซต์
https://admission.boppobec.info
- สรุป รายงานผลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2564
2. การจัดทาสามะโนประชากร
วัยเรียน
- ประกาศรายละเอียดการส่ง
เด็ ก ที่ มี อ ายุ ถึ งเกณฑ์ ก ารศึ ก ษา
ภาคบังคับเข้าเรียน ปีการศึกษา
2564
- วางแผนเตรียมการจัดทา
สามะโนประชากรวัยเรียน
- แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการจัดทาข้อมูลประชากร
วัยเรียนตาม ทร.14 โดยใช้
ฐานข้อมูลจากกรมการปกครอง
แยกรายตาบล รายอาเภอ
- จัดซื้อวัสดุในการจัดทา จัดเก็บ
ข้อมูลประชากรวัยเรียน
- จัดส่งข้อมูลประชากร
วัยเรียนเกิดปี 2557 ราย ร.ร.
รายตาบล รายอาเภอ ให้
โรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ
เขตพื้นที่บริการ
- ติดตามผล/ตรวจสอบข้อมูล
การเข้าเรียนของประชากร
วัยเรียน เพื่อรายงานในระบบ
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปี
การศึกษา 2564
- สรุป รายงานผลการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 2564
(ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
Covid-19 ระลอกใหม่)
ระหว่างเดือน มี.ค. - พ.ค. 2564
(ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
Covid-19 ระลอกใหม่)

ไตรมาส 4

ก.ค. - ส.ค. 2564
(ปรับตามสถานการณ์
Covid-19 ระลอกใหม่)
10 เม.ย. 2563
(ปีงบ 2563)
พ.ย. - ธ.ค.
2563
ม.ค. - ก.พ. 2564

ม.ค. - ก.พ. 2564
เม.ย. 2564

พ.ค. - มิ.ย.
2564

ก.ค. - ส.ค. 2564
(ปรับตามสถานการณ์
Covid-19 ระลอกใหม่)
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วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

11,000.- (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

.

แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณ สพฐ.

เงินงบประมาณจากหน่วยอื่น

แหล่งอื่นๆ

สานักนโยบายและ
จังหวัด...../ศธจ....../อบจ....
แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนา
นโยบาย

จานวนเงิน

11,000.-

.

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ*
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1
350.-

ไตรมาส 2
4,815.-

ไตรมาส 3
3,400.-

ไตรมาส 4
2,835.-

ส่วนที่ 6 : ผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงานรายไตรมาส*

ผลการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.
ปีการศึกษา 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการพิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ
เขตพื้นที่การศึกษา และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียน
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ระดับอนุบาล 1, อนุบาล 2, อนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษา
ปีที่ 1
2. ผลการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 1
ไตรมาสที่ 2
- ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 2
- จัดซื้อวัสดุในการจัดทา
สามะโนประชากรวัยเรียน
ไตรมาสที่ 3

งบประมาณที่เบิกจ่าย
350.-

คงเหลือ
10,650.-

315.-

10,335.-

4,100.-

6,235.-

ไตรมาสที่ 4
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน*
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การดาเนินงานรับนักเรียนล่าช้า
2. ขั้นตอนการดาเนินงานมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น คือ แผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต้องรอ
ผ่านความเห็นของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนที่แต่งตั้งโดยผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิมโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนเอง
3. สถานศึกษาในสังกัดร้อยละ 50 ไม่รายงานข้อมูลการรับนักเรียนในระบบการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2564 เนื่องจากในช่วงการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. ยังไม่มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน
4. ข้อเสนอแนะ*
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ไม่ควรเปลี่ยนแปลงทุกปี
2. ควรกาหนดปฏิทินการรับนักเรียนให้พร้อมกันทุกสังกัด
ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้ประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล*
โทรศัพท์*

นางณิภาภรณ์ กองคา
053-112333 ต่อ 404

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
โทรสาร 053-112333 ต่อ 401

E-mail address* nipaporn.area1@gmail.com โทรสารมือถือ

081-8824839

.
.
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ภาพถ่ายกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน
รอบ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* การดําเนินงานการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน
2. ลักษณะโครงการ*

 โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี) GFMIS2000255382
3. วิธีการดําเนินงาน*

 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*

 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
ดวยความตระหนักความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีความสมบูรณ และความ
พรอมทั้งทางรางกาย สติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนใหมีทักษะในการดํารงชีวิต
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทํา “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน” ขึ้น
ตั้งแตป 2543 และเมื่อมีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการเมื่อป 2546 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายสําคัญในการให
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง จัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะตองไดรับการดูแลชวยเหลือ พิทักษ ปกปอง คุมครองอยางรอบดาน
ดวยกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม และทันเหตุการณ และไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อใหเปนคนดี มี
ความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปจจุบัน
ดวยปรากฏขอมูลจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังมีเด็กและเยาวชนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวนไมนอย ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาและสภาพแวดลอม
ที่ไมสรางสรรคในสังคม ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพครอบครัว จากโรงเรียน จากชุมชนและสังคม จาก
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เพื่อน และจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง ดังนั้นการสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือและการคุมครอง
นักเรียน เปนยุทธศาสตรที่สําคัญใหนักเรียนจะตองไดรับการดูแล ชวยเหลือ พิทักษ ปกปอง คุมครองอยางรอบ
ดานดวยกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม ทันการณ และไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อใหเปนคนดี มีความสุข
และปลอดภัยในสภาพสังคมปจจุบัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค*
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ใหนักเรียนในสังกัดไดรับ
การดูแลชวยเหลือและคุมครองตาม พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
2.2 เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลชวยเหลือคุมครองดีเดนเปนที่ประจักษ เขารับการ
เสนอชื่อเปนสถานศึกษาตนแบบ
3. เปาหมาย*
3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 มีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่เปนระบบ มีการดําเนินการดวยกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม ทันการณ
และเขารับการเสนอชื่อเพื่อเปนสถานศึกษาตนแบบ เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) นักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดรับการดูแล
ชวยเหลือและคุมครอง ตาม พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 เด็ก และ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2562
4. ผลที่คาดวาจะเกิด*
4.1 สถานศึกษาทุกแหงพัฒนางานระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ใหไดรับการดูแลชวยเหลือและมีมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดี
4.2 สถานศึกษา พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ และทุกประเภท มีระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความเขมแข็ง อยางตอเนื่อง เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเปนตนแบบเพื่อรับรางวัลระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางตอเนื่อง ยั่งยืน สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม
ที่สูงขึ้น
5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
5.1 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
5.2 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน

3
5.3 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน
5.4 รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน* นักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1
7. พื้นที่การดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน

ตุลาคม 2563

สิ้นสุด

สิงหาคม 2564

สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1

1. สงเสริมระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
- จัดทําคูมือการคัดกรอง
นักเรียนตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ม.ค. 64

ม.ค. – ก.พ. 64

- คัดเลือกสถานศึกษามีผลงาน
เปนที่ประจักษ ใหมีสิทธิเขารวม
การประกวด และรับรางวัลระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 2564
สพฐ.

มี.ค. - ส.ค. 64

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขารวมการประกวด ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 2564
สพฐ.

มี.ค. - ส.ค. 64

2. สงเสริมความประพฤติ
นักเรียน และคุมครองนักเรียน
ออกปฏิบัติหนาที่ตรวจตรา ดูแล
คุมครอง เฝาระวังเหตุ รอบ
สถานศึกษา

ก.พ. 64

ไตรมาส 4

4
ไตรมาส 1

คัดเลือกพนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาดีเดน ประจําป
2564 สพฐ.

ไตรมาส 2

ต.ค. – ก.พ. 64

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
แหลงเงิน*

เงินงบประมาณ สพฐ.

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

เเหลงอื่นๆ

ฉก.ชน.

จํานวนเงิน

15,000 บาท

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*

ไตรมาส 2
5,000

ไตรมาส 3
10,000

ไตรมาส 4
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ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่......2....ปงบประมาณ 2564
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อําเภอละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน โดยมุงเนนการ
เยี่ยมบานกลุมเด็กชาติพันธุและกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษ

2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
งบประมาณที่เบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
2,085
กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................
3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน* อยูระหวางการดําเนินการ
4. ขอเสนอแนะ*

คงเหลือ

12,915

อยูระหวางการดําเนินการ

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* นางสาวชลณัฐ วงคสถาน ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท* 053-112333 ตอ 401

โทรสาร* 053-112657

E-mail address* chonlanut.wong@gmail.com โทรสารมือถือ..........................................................
ภาพถายกิจกรรม
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ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน
รอบ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* โครงการกิจกรรมเฝาระวังสงเสริมสรางสรรควาเลนไทน
2. ลักษณะโครงการ*

 โครงการที่ใชงบประมาณ  โครงการที่ไมใชงบประมาณ
รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี) GFMIS2000240440
3. วิธีการดําเนินงาน*

 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
กําหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย ใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่
หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จําเปนของโลก
อนาคต สามารถแกไขปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูจักสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปน
“การศึกษาวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา มีความหวงใยตอสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย จึงไดจัดกิจกรรมรณรงค
เฝาระวัง และสงเสริมสรางสรรควันวาเลนไทน ประจําป 2564 เพื่อสรางความตระหนัก การสื่อสารรับรูโดย
ทั่วกัน โดยอาศัยภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคม มีสวนรวมในการปองกันเหตุ การแสดงออกที่เกิน
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ขอบเขต ซึ่งนักเรียนอาจถูกลวงละเมิดหรืออาจไดรับอันตราย รวมทั้งรวมกันสรางพื้นที่ปลอดภัยใหกับนักเรียน
ในชวงเทศกาลวันวาเลนไทน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงจัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น
TikTok เกี่ยวกับการแสดงออกความรัก ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในรูปแบบที่สรางสรรคและปลอดภัย ภายใตหัวขอ “ไวรัสวัยเลิฟ” ของนักเรียนในสังกัด สพป.
เชียงใหม เขต 1 ขึ้น
2. วัตถุประสงค*
1. เพื่อสรางความตระหนัก และการสื่อสารเกี่ยวกับการแสดงออกความรักที่เหมาะสมกับชวงวัย และ
สถานการณ ใหกบั นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อใหนักเรียนมีพื้นที่การแสดงออกที่เหมาะสม สรางพื้นที่ปลอดภัยใหกับนักเรียนในเทศกาลวันวาเลนไทน
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสรางสื่อการแสดงออกความรักในเทศกาลวันวาเลนไทน ภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบที่สรางสรรคและมีความปลอดภัย
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพดานเทคโนโลยี และใชความสามารถดังกลาวไปในทางที่เปน
ประโยชนและสรางสรรค
3. เปาหมาย*
3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) สพป.เชียงใหม เขต 1 มีสื่อสรางสรรค (คลิปสั้น) ที่รณรงค
เกี่ยวกับการแสดงออกความรักในชวงเทศกาลวันวาเลนไทน ภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบที่สรางสรรคและมีความปลอดภัย
3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)นักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ไดแสดงออกศักยภาพ
ดานเทคโนโลยี และใชความสามารถดังกลาวไปในทางที่เปนประโยชนและสรางสรรค ที่สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันไดอยางเหมาะสม
4. ผลที่คาดวาจะเกิด*
4.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เขารวมการประกวดคลิป
สั้น TikTok ในหัวขอ “ไวรัสวัยเลิฟ”
4.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีพื้นที่ในการแสดงออกเชิง
สรางสรรคและปลอดภัย เนื่องในเทศกาลวันวานเลนไทน ป 2564
5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
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5.1 รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เขารวม
การประกวดคลิปสั้น TikTok ในหัวขอ “ไวรัสวัยเลิฟ”
5.2 รอยละ 100 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีพื้นที่ในการ
แสดงออกเชิงสรางสรรคและปลอดภัย เนื่องในเทศกาลวันวานเลนไทน ป 2564
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน* นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1
7. พื้นที่การดําเนินการ สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน

8 กุมภาพันธ 2564

สิ้นสุด

15 มีนาคม 2564

สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1

1. กิ จ กรรมการประกวดคลิ ป
สั้น ในหัวขอ “ไวรัสวัยเลิฟ”
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
การเขารวมประกวด
- เปดรับสมัครผลงานเพื่อ
เขารวมประกวด

ไตรมาส 2

ก.พ. – มี.ค. 64
5 ก.พ. 64
8 -19 ก.พ. 64

- จัดประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด

22 ก.พ. 64

- มอบเกียรติบัตรและรางวัล

15 มี.ค. 64

- จัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน

15 – 31 มี.ค. 64

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
แหลงเงิน*

เงินงบประมาณ สพฐ.

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

เเหลงอื่นๆ

ฉก.ชน.

จํานวนเงิน

5,000 บาท

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
5,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่......2....ปงบประมาณ 2564
- มีโรงเรียนที่เขารวมการประกวดทั้งสิ้น 4 โรงเรียน 8 ผลงาน
- คณะกรรมการตัดสินผลการประกวด ผลปรากฏดังนี้
1.
รางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนบานบอหิน เรื่อง “ไมสาวสื่อรัก”
เงินรางวัล 1,500 บาท
2.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เรื่อง “การ
แสดงออกความรักระหวางเพื่อนในยุคโควิด” เงินรางวัล 1,000 บาท
3.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียนวัดหวยทราย เรื่อง “ถึงตัว
จะหางไกล แตหัวใจอยูใกลกัน” เงินรางวัล 500 บาท
- จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลผูที่ไดรับรางวัลการประกวด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมลานเงิน สพป.เชียงใหม เขต 1
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2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
งบประมาณที่เบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
5,000
การประกวดคลิปสั้น
ในหัวขอ “ไวรัสวัยเลิฟ”
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................
3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*

คงเหลือ

-

จากกิจกรรมการประกวดคลิปสั้น TikTok ในหัวขอ “ไวรัสวัยเลิฟ”พบปญหาและอุปสรรค กลาวคือ มีผลงานที่
สงเขารวมการประกวดทั้งหมด 8 ผลงาน จาก 4 โรงเรียน ซึ่งมีจํานวนโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมนอยกวาที่
คาดหวังไว
4. ขอเสนอแนะ*
ควรประสานงานและประชาสัมพันธการประกวดอยางแพรหลายมากขึ้น ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดเขารวมการประกวด ทั้งนี้ควรติดตามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในชวง
เทศกาลวันวาเลนไทนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเขารวมกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* นางสาวชลณัฐ วงคสถาน ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท* 053-112333 ตอ 401

โทรสาร* 053-112657

E-mail address* chonlanut.wong@gmail.com โทรสารมือถือ..........................................................
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ภาพถายกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบานบอหิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนวัดหวยทราย

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน
รอบ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ* การนิเทศติดตามและประเมินครูปฐมวัยในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 14,7,9 ปการศึกษา 2563 ภายใตแผนงาน พื้นฐาน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูจบ
การศึกษากอนประถมศึกษา กิจกรรมหลักการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา กิจกรรมรองการพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัยลักษณะโครงการ*
/ โครงการที่ใชงบประมาณ

 โครงการที่ไมใชงบประมาณ

รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี)..............................................................................
1. วิธีการดําเนินงาน*
/ ดําเนินการเอง

 จัดจาง

2. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
/ อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ กลุมนโยบายและแผนดําเนินการ
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีจัดนํารองโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยมาตั้งแต ป
การศึกษา 2554 โดยควรสรางทัศนคติที่ดีดานการเรียนรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กตั้งแต
ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) เพราะเปนชวงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรูและจดจํามากที่สุด และเปนแนว
ทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย industrial shots โดยมีเปาหมาย ในการปลูกฝง
ใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ธรรมชาติและเทคโนโลยี ดวยกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความ
สนใจใครรูและความกระตือรือรน ฝกทักษะการสังเกต รูจักตั้งคําถามพยายามหาคําตอบดวยตนเองตั้งแตระดับ
ปฐมวัย โดยมุงเนนใหเด็กได ลงมือปฏิบัติจริง เนนทักษะการตั้งคําถามและคนควาหาคําตอบของแตละบุคคล การ
แสดงความคิดเห็น ตอสิ่งที่ไดรับจากการสังเกตและการใหขอสรุปดวยวาจา มีการทําการทดลองรวมกันเปนกลุมยอย
สามารถนํากิจกรรมทางวิทยาศาสตรมาบูรณาการผานกิจกรรมเสริประสบการณ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูนําเครือขาย
ทองถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรเครือขายทองถิ่น (Local Trainer ; LT) และครูผูสอนระดับปฐมวัยใหมี
ศักยภาพอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป ในปงบประมาณ 2563 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโค
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โรนา 2019 (COVID - 19) ทําใหตองงดหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาแบบกลุม และสถานศึกษาทุกแหงของรัฐ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงการเปดภาคเรียนปกติในเดือนพฤษภาคมเปนเปดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งเพื่อเปนการ
ปองกันและลดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามนโยบายรัฐบาล สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดโครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ดวยระบบทางไกลขึ้นมา เพื่อใหครูผูสอนระดับปฐมวัยไดทบทวนแนววิธีการสอน (pedagogy) และ
เรียนรูการทํากิจกรรมตามแนวทางโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย และเปนการเตรียมความพรอม
ใหครูผูสอนระดับปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในชวงเปดเทอมไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมพัฒนา
คุณภาพครูผูสอนระดับปฐมวัยดานเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ชวยผลักดันใหโรงเรียน
ตื่นตัว และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตลอดเวลา และเพื่อใหผูปกครองมีสวนรวมในการ ทํา
กิจกรรม โดยการรวมทําการทดลองงาย ๆ ชวยเตรียมอุปกรณการทดลองตาง ๆ สงเสริมการทดลองวิทยาศาสตร ที่
บานใหกับเด็ก ๆ ดังนั้นทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดดําเนินการนิเทศติดตาม
โรงเรียนตามแนวทางของโครงการเพื่อรอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ตอไป
สําหรับโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยดําเนินการครบรอบ 10ป เพื่อเฉลิมฉลองการ
เดินทาง และความสําเร็จ จึงไดกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10ประหวาง
วันที่ 8-11มีนาคม2564ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพมหานคร โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรวมปาฐกถา
พิเศษดวยและไดจัดสรรงบประมาณเขารวมประชุมให ผูนําเครือขายทองถิ่น(Local Network : LN)และวิทยากร
เครือขายทองถิ่น (Local Trainer : LT) นั้น ตอมา สพฐ. แจงเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
งานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10ป “บานนักวิทยาศาสตรนอยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”ระหวางวันที่ 8-11
มีนาคม 2564ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพมหานคร เปน จัดสัมมนาวิชาการครบรอบ 10ป “บานนักวิทยาศาสตร
นอยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”รูปแบบออนไลนผานแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อ
เฉลิมฉลองการเดินทางและความสําเร็จของโครงการฯ แทน ตามกําหนดการที่สพฐ.ไดแจงไว ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากการไปประชุมเชิงปฏิบัติการและงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10ป
เปนการจัดอบรมทดแทนครูปฐมวัยโรงเรียนโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย (ครูยายหรือครูที่ไมเคย
อบรมหรือครูไมตรงวุฒิ) ตามงบประมาณที่ไดจัดสรรใหแทนตอไป
2. จัดอบรม ขอ 1 ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564
2. วัตถุประสงค*
1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย รุนที่ 1-4,7,9 ปการศึกษา 2563
จํานวน 59 โรงเรียน ใหมีคุณภาพและเปนแบบอยางได
2) เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมตามใบกิจกรรมและ โครงงานบาน
นักวิทยาศาสตรนอยฯ ตามรูปแบบวัฏจักรแบบสืบเสาะ จํานวน 2 รอบ ของโรงเรียนในโครงการฯ รุน
ที่ 1-4,7,9 ปการศึกษา 2563 จํานวน 18 โรงเรียน
3) เพื่อขอรับการประเมินคงสภาพ รับตราพระราชทาน รอบที่ 3 ปการศึกษา 2562 จํานวน 18 โรงเรียน
3. เปาหมาย*
เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)

3
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีโรงเรียนที่เขารับการประเมินคงสภาพความ
เปนบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงงานแตละโครงงานจัดกิจกรรมในรูปแบบการ
สํารวจ และการสืบเสาะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร รวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย โครงการฯ รุนที่ 1-4,7,9 ปการศึกษา 2563 จํานวน 18 โรงเรียน
2) ศึกษานิเทศก จํานวน 3 คน
3) ครูปฐมวัยในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ที่ผานการประเมินรุนที่ 1-4,7,9 ป
การศึกษา 2563 จํานวน 18 โรงเรียน
เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
โรงเรียนปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ไดรับการนิเทศติดตาม
ชวยเหลือ โดยผูรับการนิเทศนําผลการนิเทศติดตามฯไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผลที่คาดวาจะเกิด*
1) คุณครูจัดกิจกรรมและโครงงานจัดกิจกรรมในรูปแบบการสํารวจ และการสืบเสาะตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร รวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพี่อสราง โอกาสทางการศึกษาใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติและมีประสบการณจากการทํากิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร เพื่อกระตุนและปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี ดวยกิจกรรมที่สรางความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใครรู และความกระตือรือรนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สิ่งตางๆ รอบตัวเด็กๆ ไดฝกทักษะการสังเกต รูจักตั้งคําถามและหาคําตอบดวยตนเองหรือนําเสนอ และ
สงเสริมพัฒนาการ ความสามารถดานภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียม
ความพรอมใหเด็กปฐมวัย เติบโตขึ้นเปนนักวิทยาศาสตร และวิศวกรรุนใหม ที่จะขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และสังคม
ไทยใหเจริญกาวหนาตอไป
5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. รอยละของครูปฐมวัยในโครงการ จัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามที่ไดรับจากการอบรม
2. รอยละของครูและเด็กในโครงการฯ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูตามกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร
3. รอยละของเด็กปฐมวัยในโครงการ ฯ มีความสามารถพื้นฐาน ดานการเรียนรู ดานภาษา ดานสังคม ดาน
การเคลื่อนไหวและทักษะการรับรูของประสาทสัมผัส
4. รอยละของโรงเรียนผานเกณฑการประเมินรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
เชิงคุณภาพ
1. ครูปฐมวัยในโครงการ จัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามแนวโครงการฯ
2. ครูและเด็กในโครงการฯ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. เด็กปฐมวัยในโครงการ ฯ มีความสามารถพื้นฐาน ดานการเรียนรูดานภาษา ดานสังคม ดานการ
เคลื่อนไหวและทักษะการรับรูของประสาทสัมผัส
4. โรงเรียนทุกโรงเรียนผานเกณฑการประเมินรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน* โรงเรียนในโครงการรุนที่ 1-4,7,9 ปการศึกษา 2563 จํานวน 18 โรงเรียน
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7. พื้นที่การดําเนินการ โรงเรียนในโครงการรุนที่ 1-4,7,9 ปการศึกษา 2563 จํานวน 18 โรงเรียน สังกัด สพป.
เชียงใหม เขต 1
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2564
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1

กิจกรรมที่1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดทําโครงการ
กิจกรรมที่ 2
เพือ่ ขออนุมัติ
-อบรมทดแทนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐาน
ดวยระบบทางไกลใหโรงเรียนในโครงการฯ จํานวน 58
โรงเรียน เนื่องดวยสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหตองงดหรือเลื่อน
การจัดประชุมสัมมนาแบบกลุม เปดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
และเพือ่ เปนการปองกันและลดการแพรกระจายของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จึงเห็นควรใหครูผูสอน
ระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เขารวมโครงการได ทบทวนแนว
วิธีการสอน (pedagogy) และเรียนรูการทํากิจกรรมตาม
แนวทาง โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 ดวยตนเอง จึงขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเปนการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และเตรียมความพรอมในการประเมินเพื่อรับตราบาน
นักวิทยาศาสตรนอย ตอไป
กิจกรรมที่ 3
- นิเทศโรงเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรม
ตามใบกิจกรรม และโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยฯ ตาม
รูปแบบ วัฏจักรแบบสืบเสาะ จํานวน 2 รอบ ของโรงเรียนใน
โครงการฯ รุน 1-4,7,9 ปการศึกษา 2563 จํานวน18 โรง
ภายในเดือน ตุลาคม 2563 –เดือนกันยายน 2564
กิจกรรมที่ 4
-การประชุมแลกเปลี่ยนและสงกิจกรรม 20 กิจกรรมตามใบ
กิจกรรมและโครงงาน 1โครงงาน จํานวน 2 รอบ จํานวน 3
ครั้ง ม.ค.64 ถึง 31 พฤษภาคม 64

ไตรมาส 2

อบรมทดแทน
และการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐานดวย
ระบบทางไกล

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

อบรมทดแทน
และการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐาน

นิเทศโรงเรียน

การประชุม
แลกเปลีย่ น
กิจกรรมและ
โครงงาน จํานวน
๑ ครั้ง ม.ค.64

การประชุม
แลกเปลีย่ นและ
สงกิจกรรมและ
โครงงาน จํานวน
2 ครั้ง ม.ค.64 ถึง
31 พฤษภาคม
64 (สงป2563)
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สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

17,120

บาท

แหลงเงิน*
เงินงบประมาณ สพฐ.
สํานักบริหารงานความเปนเลิศ
ดานวิทยาศาสตรศึกษา (สบว.)

เเหลงอื่นๆ

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

จังหวัด...../ศธจ....../อบจ....

จํานวนเงิน

17,120 บาท

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
พ.ศ. 2563
5,000
12,120
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่..4..ป.2563.....
ผลการดําเนินงาน

โรงเรียนผานการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอย
ป 2563 จํานวน - โรงเรียน คิดเปน – เนื่องจากยังไมไดประเมินเพื่อไปรับตรา
พระราชทาน (จะดําเนินการประเมินเดือนพฤษภาคม 2564 )

2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1

งบประมาณที่เบิกจาย
-

คงเหลือ
-

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ

ไตรมาสที่ 2
การประชุมแลกเปลี่ยน
กิจกรรมและโครงงาน จํานวน

5,000

-
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๑ ครั้ง พ.ค.64

ไตรมาสที่ 3

12,120

-

-

-

จัดอบรมทดแทน

ไตรมาสที่ 4
นิเทศโรงเรียนและประเมินผล
การจัดกิจกรรม,โครงงาน

1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*
ดานนักเรียน
1) ในระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนมีความสนใจในเรื่องตางๆ ในระยะสั้นๆ เปนนักเรียนชาติพันธุ การสื่อสารรับรูตองใชเวลา
ในชวงเทอมที่1 และตองทําซ้ําบอยๆ บางโรงเรียนมีนกั เรียนจํานวนมากไมมีครูพเี่ ลี้ยงชวยสอน ทําใหนักเรียนใน
โครงการมีจํานวนมากและมีความแตกตางระหวางบุคคลคอนขางมากทําใหเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเปน
อยางมาก
2) นักเรียนมีสมาธิและความตั้งใจในระยะสั้นๆ การทํากิจกรรม ทําใหรสู ึกวา กิจกรรมบางกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ไมสนุก
และยากเกินไป
3) การขาดความรวมมือในการทํากิจกรรม การขาดการซักถามขอสงสัยหรือคําถามตางๆที่เด็กอยากรู และความไมกลา
แสดงออก ตลอดจนในแตละกิจกรรมตองใชเวลาในการทํากิจกรรมมาก
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1) ครูยายหรือครูที่ไมเคยอบรมหรือครูไมตรงวุฒิ และไมมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จึงจัดกิจกรรมไมตรงกับ
แนวทางของโครงการฯ ทําใหการจัดกิจกรรมไมนาสนใจเด็กไมเกิดการเรียนรู (หรือภาษาที่ใชสื่อสารไมตรงตามวัย)
2) ครูผูสอนมีความคาดหวังกับนักเรียนคอนขางสูง
3) ถาเปนกิจกรรมที่ยากเกินไป/เนื้อหาที่ยากและซับซอนเกินไปนักเรียนจะไมชอบ ไมสนุก โดยไมไดคิดวานั่นคือ
การเรียนรูอยางหนึง่ นอกจากนี้ถากิจกรรมงายเกินไป รูอยูแลว นักเรียนก็จะไมสนใจเชนกัน
ดานการบริหารจัดการ
1) การกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม ซึ่งกําหนดใหทํากิจกรรมภาคเชาหรือหลังตื่นนอน นอยเกินไปสําหรับการพัฒนา
นักเรียน
2) ตองคิดนวัตกรรมทีท่ ําใหเด็กไดจัดกิจกรรมแบบเรียนปนเลนและเกิดการเรียนรูทุกเวลา
ดานงบประมาณ
1) ในการสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุกดานยังไมเพียงพอไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่
2) มีนักเรียน เปนจํานวนมาก ทําใหการสงเสริมและสนับสนุนไมทั่วถึง นักเรียนบางคนขาดโอกาสไดแสดงความสามารถ
ของตนเอง

4. ข้ อเสนอแนะ*
4.1 การสนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการจัดกิจกรรม หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก ับหนวยงานภายนอก หรือสถาบันตางๆ
4.2 สงเสริมและพัฒนา ผูบริหารสถานศึกษา และครู เพื่อการพัฒนานักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
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สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* นางนิภา แกวประทีป ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท* 0898502296

โทรสาร*...................................................

E-mail address*nipa275@hotmail.com โทรสารมือถือ

0898502296

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน
รอบ  ไตรมาสที่ 1

 ไตรมาสที่ 2

 ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ*

การดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV

2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ

 โครงการที่ไมใชงบประมาณ

รหัส GFMIS ของโครงการ (ถามี)..............................................................................
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต เพื่อเปนคาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมและ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหดําเนินการกิจกรรมสําคัญ 4
กิจกรรม ไดแก 1) ดําเนินการซอมบํารุงอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ที่ชํารุดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) จัดอบรมเพื่อ
สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด 3) ดําเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 4) กิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อสงเสริมให
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) มีความพรอมทั้งดานอุปกรณ ดานบุคลากร
ไดรับการนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) เพื่อให
บรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรูและทักษะที่
จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

2
2. วัตถุประสงค*
2.1 เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนในโครงการ DLTV ใชอุปกรณในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด
2.3 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV ของ
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัดใหไดมาตรฐาน
3. เปาหมาย*
3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV จํานวน 35 โรง ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหไดมาตรฐาน
2) โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV จํานวน 35 โรง ไดรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางเปนรูปธรรม
3) มีหนวยสนับสนุน แนะนํา ปรับปรุง ดูแลใหความชวยเหลือดานอุปกรณระบบการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมสถานศึกษา
3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
1) ครูและนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอน ดวยการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV ไดอยางมีคุณภาพ
2) โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการ DLTV ไดรับความชวยเหลือดานอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV
4. ผลที่คาดวาจะเกิด*
4.1 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมไดตามมาตรฐาน
4.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดเหมาะสมการมีประสิทธิภาพ
4.3 มีเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนใหการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ใหไดมาตรฐาน
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5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
รอยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดผานเกณฑมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ไดรับความชวยเหลือ ใหความ
ชวยเหลือ สนับสนุน ดูแล ระบบอุปกรณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อีกทั้งไดรับการสงเสริม สนับสนุน
และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยาง
เปนรูปธรรม
6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน* ครูและนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอน ดวย
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV ไดอยางมีคุณภาพ
7. พื้นที่การดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน มกราคม 2564

สิ้นสุด กันยายน 2564

สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

จัดทําคูมือการใชงาน
Portable DLTV
บันทึกขอตกลง MOU

3,900

สํารวจอุปกรณซอมบํารุง
ระบบอุปกรณการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดการเรียน
การสอนโดยใชการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
รายงานผลการดําเนินงาน

24,630

ไตรมาส 3

4,000

26,270
1,200

ไตรมาส 4
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สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

60,000 บาท
แหลงเงิน*

เงินงบประมาณ สพฐ.

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

สํานักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน

จังหวัด...../ศธจ....../อบจ....

เหลงอื่นๆ

-

-

จํานวนเงิน

60,000 บาท

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1
-

ไตรมาส 2
32,530

ไตรมาส 3
27,470

ไตรมาส 4
-

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2564
โรงเรียนขนาดเล็กที่ตองการยกระดับคุณภาพไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบ
มีการสํารวจอุปกรณและซอมบํารุงระบบอุปกรณการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 35 โรงเรียน นําขอมูลที่ได
สงตอใหกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เพื่อหาแนวทาง ในการซอมบํารุงอุปกรณ
ที่สามารถซอมแซมได

2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
................................
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................

งบประมาณที่เบิกจาย

คงเหลือ

32,530

27,470
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3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*
เนื่องจากมีภารกิจงานอื่น ทั้งสพฐ.และ สพป.เขามาแทรก ทําใหการดําเนินงานไมตรงตามเวลาที่กําหนด
สงผลกระทบตอการสงใชหนี้เงินยืม อีกทั้งปญหาเกี่ยวกับงบประมาณเมื่อดําเนินการสํารวจเรียบรอยแลว แต .
ขาดงบประมาณในการซอมบํารุงอุปกรณใหกับโรงเรียน
4. ขอเสนอแนะ*
เพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 100% ควรจัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงใหกับโรงเรียน
ที่มีความตองการที่จะซอมบํารุง ไมทิ้งภาระใหโรงเรียนในการซอมบํารุงอุปกรณ

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* นางสาวนภิศชญา คําทิพย

ตําแหนง ศึกษานิเทศก

โทรศัพท* 093-5588945

โทรสาร*...................................................

E-mail address* naphitchayu@gmail.com โทรสารมือถือ..........................................................
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การจัดทําขอมูลสื่อการเรียนรูการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Portable DLTV)
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ 2564
รอบ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่ อโครงการพั ฒนาเด็ กปฐมวั ยอย างมี คุ ณภาพ กิ จกรรมการประเมิ นพั ฒนาการนั กเรี ยนที่ จบหลั กสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563
2. ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง
 โครงการที่ใชงบประมาณ

 โครงการที่ไมใชงบประมาณ

รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี)..............................................................................
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาํ เนิ นการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในชั้นอนุ บาลปี ที่ 3 อย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ น
ต้นมา ในปี การศึกษา 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนิ นการประเมินพัฒนาการ
นักเรี ยนที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย โดยประเมินครอบคลุมพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติ ปั ญญา สอดคล้องกับ จุ ดหมายที่ เป็ นมาตรฐานคุ ณ ลัก ษณะที่ พึงประสงค์ข องหลัก สู ตรการศึก ษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่ งการดําเนิ นการจะประเมินพัฒนาการนักเรี ยนในโรงเรี ยนอนุ บาลประจําจังหวัด โรงเรี ยนอนุ บาลเขตพื้นที่
โรงเรี ยนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรี ยนทัว่ ไปที่เปิ ดสอนระดับชั้นปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจ
ราชการ และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นําผลไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ดังนั้น เพื่อให้มีขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินพัฒนาการนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 3 ที่
จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถนําผลการประเมินฯไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย และเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึ กษา จึ งจัดทําโครงการการประเมิ นพัฒนาการนักเรี ยนที่ จบหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย ปี การศึ กษา
2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์*
2.1 เพื่ อ ประเมิ น พัฒ นาการด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์ จิ ต ใจ ด้านสั งคม และด้า นสติ ปั ญ ญาของ
นักเรี ยนที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 1 โดยแยกเป็ น โรงเรี ยนอนุ บาลประจําจังหวัด โรงเรี ยนอนุ บาลประจําเขตพื้นที่
โรงเรี ยนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ (ที่มิใช่ โรงเรี ยนอนุ บาลประจําจังหวัด โรงเรี ยนอนุ บาลประจําเขตพื้นที่
โรงเรี ยนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ) โรงเรี ยนทัว่ ไปที่เปิ ดสอนระดับชั้นปฐมวัย
2.2 เพื่ อ รายงานผลกาประเมิ น พัฒ นาการด้า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา ใน
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษารายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้ าหมาย
3.1 เชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุบาลประจําจังหวัด จํานวน 1 โรงเรี ยน ๆ ละ 2ห้อง ๆละ
6 คน ได้แก่ โรงเรี ยนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรี ยนอนุบาลประจําเขตพื้น จํานวน 1 โรงเรี ยน ๆละ 1 ห้องๆละ 6
คน ได้แก่ โรงเรี ยนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จํานวนทั้งสิ้ น 18 คน
3.1.2 นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 3 โรงเรี ยนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จํานวน 3 โรงเรี ยนๆละ 1ห้องๆละ
6 คนได้แก่ โรงเรี ยนบ้านสันกําแพง โรงเรี ยนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) โรงเรี ยนหมู่บา้ นสหกรณ์ 2
รวมทั้งสิ้ น จํานวน 18 คน
3.1.3 นักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 3 โรงเรี ยนทัว่ ไปที่เปิ ดสอนระดับชั้นปฐมวัย จํานวน 6 โรงเรี ยนๆละ 6
คน ได้แก่ โรงเรี ยนสันกลางเหนื อ โรงเรี ยนบ้านหนองโค้ง โรงเรี ยนบ้านป่ าเหมือด โรงเรี ยนบ้านป่ าไม้แดง
โรงเรี ยนวัดห้วยแก้ว โรงเรี ยนบ้านท่าหลุกสันทราย รวมทั้งสิ้ น จํานวน 36 คน
3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
3.2.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประเมินพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ( EQ : Emotion Quotient)
3.2.2 สพป.เชียงใหม่เขต 1 ได้ขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินพัฒนาการนักเรี ยน
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มีคุณภาพ ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1ได้ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
ของนักเรี ยนที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ปี การศึกษา 2563 ในโรงเรี ยนประจําจังหวัด โรงเรี ยนประจํา
เขตพื้นที่ โรงเรี ยนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรี ยนทัว่ ไปที่เปิ ดสอนระดับชั้นปฐมวัยของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
4.2 ได้ขอ้ มูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.3 เด็กปฐมวัยมีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดัชนีช้ ีวดั ความสําเร็ จ
ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และมีพฒั นาการตามช่วงวัย
6. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 72 คน ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2563 โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วยโรงเรี ยนอนุบาลประจําจังหวัด โรงเรี ยนอนุบาลประจํา
เขตพื้นที่ โรงเรี ยนเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรี ยนทัว่ ไปที่จดั การศึกษาปฐมวัย
7. พื้นที่การดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* มีนาคม
สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
1.กิจกรรมที่ 1ประชุมชี้แจง
คาใชจาย มีดังนี้
1.1 ประชุมคณะ
กรรมการฯ
ดําเนินการรประเมิน
พัฒนาการฯและครู
ปฐมวัย จํานวน
1,500 บาท มีดังนี้
1.1.1 คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม สําหรับ
บุคลากรที่เขารวมประชุม
จํานวน 35 คนๆ ละ 35
บาท 50 x 35 = 1,750
บาท

ไตรมาส 1

สิ้ นสุ ด เมษายน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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ไตรมาส 1

กิจกรรมที่ 2 ประเมิน
พัฒนาการฯ คาใชจาย มี
ดังนี้

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2.1 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คณะกรรมการฯ ในการ
ประเมินพัฒนาการฯ
โรงเรียนในกลุมเปาหมาย
จํานวน 11 โรงเรียน เปน
เงิน 2,650 บาท

สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด 4,400 บาท
แหลงเงิน*
เงินงบประมาณ สพฐ.

สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

เหลงอื่นๆ

จํานวนเงิน

4,400 บาท

ไมมี

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
มกราคม-มีนาคม

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
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สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่.....2.......ปงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผูเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาลปที่ 3) ปการศึกษา 2563 (31
มีนาคม 2564) ทั้งหมด จํานวน.......1,495.......คน จําแนกเปน
1) ผูเรียนปกติ จํานวน..... 1,495............คน
2) ผูเรียนที่มีความบกพรอง จํานวน...-..........คน
1.2 ผูเรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ดาน จํานวน..... 1,398.....คน คิดเปนรอยละ..... 93.51....
2. เชิงคุณภาพ
2.1เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ ( EQ : Emotion
Quotient)
2.2 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับดี พรอมที่จะเรียนรูในระดับที่
สูงตอไป
2.3 ครูปฐมวัยมีความมั่นใจและนําความรูที่ไดรับการพัฒนาไปจัดกิจกรรม
และพัฒนาใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานในระดับ ดี
2.4 สพป.เชียงใหมเขต 1 ไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียน ชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ป
การศึกษา 2563 สามารถนําไปวางแผนในการจัดทําโครงการในปตอไปได

2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
................................
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................

งบประมาณที่เบิกจาย

4,400 บาท

คงเหลือ

-
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3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*
การดําเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอจํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง ซึ่งในการดําเนินการประเมินตองมีวัสดุการศึกษา คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ
ในการเดินทางไปประเมิน โดยขาดงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน
4. ขอเสนอแนะ*
4.1 ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงานทุกครั้ง จํานวน 25.000 บาท อยางต่ํา โดยโรงเรียน
ยังตองการงบประมาณเฉพาะในการประเมินพัฒนาการนักเรียนทุกป
4.2 ควรใหความสําคัญในการประเมินพัฒนาการนักเรียนใหมากกวาที่ผานมา เพราะฐานการศึกษาที่มี
คุณภาพคือระดับปฐมวัย ที่ตองไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอความตองการของผูเรียน

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท* 082-6051218 โทรสาร*...................................................
E-mail address*Pirawanlee@gmail.com โทรสารมือถือ..........................................................
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ภาพถายกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2564 หองประชุมลานเงิน สพป. เชียงใหม เขต 1
นายธงชัย จันแย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
บรรยายพิเศษ เรื่องการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใชจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน
สูการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพื่อมีความพรอมเขาเรียนในระดับตอไป

8

ตัวอยางรูปภาพประกอบกิจกรรม

9

ตัวอยางรูปภาพประกอบกิจกรรม

10

ตัวอยางรูปภาพประกอบกิจกรรม

ผลการดําเนินงานโครงการลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รอบ 6 เดือน
……………………………………………
วิธีการดําเนินงาน
การจัด ฝ กอบรมผู บั งคั บ บั ญ ชาลูกเสือหลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม(ออนไลน ) จั ง หวั ด เชี ย งใหม ระหว า งวั น ที่ 18 มกราคม – 5 มิ ถุ น ายน 2564 มี ผู ผ า น
การฝกอบรม จํานวน 375 คน และคัดเลือกผลงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือตามโครงการ มีผลงานดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 23 โรงเรียน
งบประมาณในการดําเนินงาน จากสํานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม 30,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
จัดอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร “ลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ออนไลน)
จังหวัดเชียงใหม
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 พิธลี งนาม MOU ระหวางสํานักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1 – 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม กับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอจังหวัด

วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2564 จัดฝกอบรมใหกับผูบังคับบัญชาลูกเสือ จํานวน 375 คน

๒

๓

๔

๕

๖
จัดทําเกียรติบัตร และวุฒิบัตร และมอบใหแกผูผานการอบรมฯ และผูมีผลงานดีเดนระดับจังหวัด

ผูรายงาน นางสิริพร ไชยรินทร
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน
รอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ* การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อการบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ

 โครงการที่ไมใชงบประมาณ

รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี)..............................................................................
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
กระบวนการวางแผนเป น การกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนิน งานในอนาคตของ
องคกร เนนกระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนเครื่องมือ
ที่ จ ะช ว ยให ก ารบริ ห ารและการจั ด การขององค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผน ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการการมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มี
การกระจายอํ า นาจไปสู เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษาและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารกํ า หนด
มาตรฐานและจั ดระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทุกระดับ และประเภทการศึ ก ษา สํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให
ไดผลผลิตและผลลัพธ ตามเปาหมาย และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและของรัฐบาล โดยใหเปนไปตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2
เพื่ อ เป น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การที่ ดี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จะดําเนินการใหบรรลุตามยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนบริหารราชการ
แผนดิน ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตลอดจน

ครอบคลุมไปถึงยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษายึดเปนแนวทางในการดําเนินงานและขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค*
2.1 เพื่อใหการบริหารจัดการทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสังคม
2.2 เพื่อใหหนวยงานมีแผนปฏิบัติการประจําป ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรทุกระดับ
2.3 เพื่อใหผูบริหารทุกระดับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2.4 เพื่อเปนการบูรณาการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การกํากับติดตาม ประเมินผล
และรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
3. เปาหมาย*
3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1. จั ดประชุ มคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
ผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน 4 ครั้ง
3.1.2. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 50 เลม
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของพื้นที่และนโยบายของ
หนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
4. ผลที่คาดวาจะเกิด*
4.1 ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
ใชแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนแนวทางในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปนแนวทางในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
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5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 สามารถจัด สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจังหวัดเชียงใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน*
ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
6. พื้นที่การดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 /เบลลวิลลา รีสอรท อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน

19 ตุลาคม 2563

สิ้นสุด มิถุนายน 2564

สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
กิจกรรม
1.ประชุมคณะกรรมการ

ไตรมาส 1

ตุลาคม 2563

ไตรมาส 2

จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564
ตุลาคม 2.จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ธันวาคม 2563
2564
3.นําแผนปฏิบัติการ
ธันวาคม 2563 มกราคม 2564
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
นําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
สูการปฏิบัติ

มกราคม กุมภาพันธ
2564

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

4
กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

5.ประชุ ม ทบทวนและปรั บ
แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เมษายน มิถุนายน
2564

สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*

150,000 บาท
แหลงเงิน*

เงินงบประมาณ สพฐ.

สํานัก.....

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

จังหวัด...../ศธจ....../อบจ....

เหลงอื่นๆ

จํานวนเงิน

……………………………………..

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1
100,000

ไตรมาส 2
50,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่.....1.......ปงบประมาณ 2564
ไดจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน.จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25643 และนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
ผลการดําเนินงาน
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2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
งบประมาณที่เบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
139,295
................................
ไตรมาสที่ 2
10,705
................................
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................
3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*

คงเหลือ
10,705

การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตองดําเนินการตามกรอบแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตแจงประกาศ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มาลาชามาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ก็ตองยึดตามนโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อที่จะใหการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนไปได
4. ขอเสนอแนะ*
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรออกประกาศนโยบายใหเร็วขึ้น เพื่อใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานตอไป

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* นางสุภาณี จันทรสกุนต

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

โทรศัพท* 053112333 ตอ 701. โทรสาร*..053 112655.................................................
E-mail address*…supanee1966@hotmail.com………มือถือ.............0845939335...................

-
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สรุปผลการดําเนินงานการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
และโอนสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
……………………………………………
๑) ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
จากการที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาของนักเรียนใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งใหม เขต 1 จึงไดว างแผนยกระดับ โรงเรีย นขนาดเล็กที่ดํารงอยูไดดว ยตนเอง จํานวน
25 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดดอนจั่น
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
2. โรงเรียนวัดสวนดอก
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
3. โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
4. โรงเรียนวัดเจ็ดยอด
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
5. โรงเรียนวัดขวงสิงห
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
6. โรงเรียนอนุบาลบานทอเมืองลัง อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
7. โรงเรียนวัดปาขอยใต
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
8. โรงเรียนวัดรองออ
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
9. โรงเรียนชุมชนวัดทาเดื่อ
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
10. โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
11. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
12. โรงเรียนพุทธิโศภน
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
13. โรงเรียนคําเที่ยงอนุสสรณ
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
14. โรงเรียนบานปาเสรา
อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
15. โรงเรียนบานบอหิน
อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
16. โรงเรียนบานปาเหมือด
อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
17. โรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ(เรียนรวมบานปาเหมือด) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
18. โรงเรียนชลประทานผาแตก อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
19. โรงเรียนแมคือวิทยา
อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
20. โรงเรียนแมโปงประชาสามัคคี อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
21. โรงเรียนบานบอสรางนรากรประสาท อําเภอสันกําแพง
22. โรงเรียนบานแชชาง(เทพนานุกูล) อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
23. โรงเรียนบานดอนปน
อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
24. โรงเรียนทาเหนือวิทยา
อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม
25. โรงเรียนวัดหวยทราย
อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม
2) ขอคนพบ / ปญหาอุปสรรค

๒
2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มี
แนวโนมลดลง โรงเรียนขนาดกลางมีจํานวนมากขึ้น
2.2 โรงเรียนขนาดกลางไมไดรับงบประมาณในการพัฒนาโดยเฉพาะ
2.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการขอรับโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
โดยในปการศึกษา 2564 ขอรับโอน 2 โรงเรียน ไดแก เทศบาลตําบลฟาฮาม ขอรับโอนโรงเรียนวัดขะจาว
อําเภอเมื องเชีย งใหม และเทศบาลป าป อง ขอรับ โอนโรงเรีย นบ านป าป อง อําเภอดอยสะเก็ด ซึ่งผลการ
ลงคะแนนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 2 แหง
3) วิธีการแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย
3.1 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ควรจัดงบแลกเปาให กับ โรงเรีย น
ขนาดเล็ก ที่มีความตองการพัฒนา มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน
3.2 ควรใชน วัต กรรมโรงเรีย นคูขนานพัฒ นาโรงเรีย นขนาดเล็ก ใหเปน ศูน ยพัฒ นา
เฉพาะดาน และนํานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ
4) ขอเสนอแนะตอผูบริหาร ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถามีโปรดระบุ)
……………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………………….

ผูรายงาน
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

๓

๔

ดาวนโหลดเอกสาร หนังสือแจงจัดสรร/หนังสือโอนงบประมาณ/ และ
ตัวอยางการวิเคราะหโครงการของ สพฐ. และแบบรายงานขอมูลแผนงาน/โครงการ
ในระบบ eMENSCR ของ สพป.เชียงใหม เขต 1

https://drive.google.com/drive/folders/1lvzzkrRQhG4uyHDPHOI72RpHSjDeoadO?usp=sharing

ตารางบัญชีรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ไดรับงบจาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ 2564 ในชวงไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
ขอใหผูรับผิดชอบแผนงานโครงการ จัดทําแบบรายงานขอมูลแผนงานโครงการ ในระบบ eMENSCR ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่
เรื่อง
1 การสนับสนุนเครือขายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ตนแบบ IQA AWARD รร.อนุบาล
เชียงใหม และคชจ.ของสพท.

สํานัก/ศูนยที่จัดสรร
สํานักทดสอบทางการศึกษา

2 การดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม DLTV

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

3 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 2564 จัดการศึกษา
คานิเทศโรงเรียน
4 คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต ครั้งที่ 2 ม.ค.-มี.ค.64
ของโรงเรียน

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

5 คาใชจายในการนิเทศศึกษา

หนวยศึกษานิเทศก สพฐ.

งบประมาณ
จัดสรร
เลขหนังสือโอน สพฐ. หนังสือจัดสรร
กลุม/ผูรับผิดชอบ
ดวนที่ ศธ 04004/ กลุมนิเทศ ติดตามฯ
11,000 ครั้งที่ 189 ที่ ศธ
04002/ว149 ลว 11 ว1437 ลว.25 ธ.ค. (นายอุทัย ปญญาโกญ)
64
ม.ค.64
60,000 ครั้งที่ 192 ที่ ศธ
04002/ว187 ลว 13
มค64

ดวนที่สุด ที่ ศธ
04005/ว18 ลว.8
ม.ค.64

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
(นางสาวนริศชญา คําทิพย)

กลุมนิเทศ ติดตามฯ
ดวนที่สุด ที่ ศธ
50,000 ครั้งที่ 176 ที่ ศธ
04002/ว6 ลว 4 ม.ค. 04008/ว2284 ลว (นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ,
นางจินดาภา ละฟู)
29 ธ.ค.63
64
603,000 ครั้งที่ 167 ที่ ศธ
ดวนที่สุด ที่ ศธ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
04002/ว5779 ลว30 04005/ว1867 ลว (นางสาวนริศชญา คําทิพย)
ธ.ค.63
24 ธ.ค.63
15,000 ครั้งที่ 198 ที่ ศธ
04002/ว258 ลว 19
ม.ค.64

ที่ ศธ 04283/9 ลว กลุมนิเทศ ติดตามฯ
15ม.ค.64
(นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง)

ตารางบัญชีรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ไดรับงบจาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ 2564 ในชวงไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
ขอใหผูรับผิดชอบแผนงานโครงการ จัดทําแบบรายงานขอมูลแผนงานโครงการ ในระบบ eMENSCR ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่
เรื่อง
สํานัก/ศูนยที่จัดสรร
6 โครงการกิจกรรมเฝาระวังสงเสริมสรางสรรควาเลน ฉก.ชน.
ไทน
7 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา

สํานักบริหารงานความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา

งบประมาณ
จัดสรร
เลขหนังสือโอน สพฐ. หนังสือจัดสรร
กลุม/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการศึกษา
ดวนที่สุด ที่ ศธ
5,000 ครั้งที่ 217 ที่ ศธ
04002/ว391 ลว29 04277/ว46 ลว 19 (นางสิริพร ไชยรินทร)
มค64
มค64
37960 ครั้งที่ 240 ที่ ศธ
04002/ว568 ลว 9
กพ.64

ที่ ศธ 04278/ว105 กลุมนิเทศ ติตดามฯ
ลว 3 ก.พ.2564 (นางนิภา แกวประทีป)

8 การดําเนินงานการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนฉก.ชน.

15,000 ครั้งที่ 260 ที่ ศธ
04002/ว742 ลว 19
ก.พ.64

9 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ กิจกรรม สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปการศึกษา 2563

4,400 ครั้งที่ 271 ที่ ศธ
ศธ 04010/ว305
04002/ว830 ลงวันที่ ลว 10 กพ.64
25 ก.พ.2564

10 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับ สํานักทดสอบทางการศึกษา
คุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใชประเมิน
คุณภาพผูเรียน NT ป.3 และ RT ป.1 ปการศึกษา
2563

107,150 ครั้งที่ 251 ที่ ศธ
ศธ 04004/ว700
04004/ว164 ลงวันที่ ลว.18 กพ.64
11 ก.พ.2564

ดวนที่สุด ที่ ศธ
04277/ว132 ลว
15 กพ.64

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
(นางสาวรัตติยา คําอาย)
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ)
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นายสราวุธ ชัยยอง)

ตารางบัญชีรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ไดรับงบจาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ 2564 ในชวงไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
ขอใหผูรับผิดชอบแผนงานโครงการ จัดทําแบบรายงานขอมูลแผนงานโครงการ ในระบบ eMENSCR ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ที่
เรื่อง
11 โครงการพัฒนายุวฑูตความดีสูวิถีพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ 21 รวมกับภาคีเครือขาย

สํานัก/ศูนยที่จัดสรร
สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา

งบประมาณ
จัดสรร
เลขหนังสือโอน สพฐ. หนังสือจัดสรร
ศธ 04008/ว273
15,700 ครั้งที่ 259 ที่ ศธ
04002/ว766 ลว.22 ลว 11 กพ.64
กพ.64

กลุม/ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นายอุทัย ปญญาโกญ)

ตารางบัญชีรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ไดรับงบจาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ 2564
นําเขาขอมุลในระบบ eMENSCR ในรอบไตรมาสที่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหรายงานความกาวหนาในไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
งบประมาณ
จัดสรร
เลขหนังสือโอน สพฐ. หนังสือจัดสรร
กลุม/ผูรับผิดชอบ
กลมสงเสริมการจัดการศึกษา
ดวนที่สุด ที่ ศธ
11,000 ครั้งที่ 178 ที่ ศธ
04006/ว5146 ลว (นางณิภาภรณ กองคํา)
04002/ว36 ลว 5
29 ธ.ค.63
ม.ค.64

ที่
เรื่อง
1 การดําเนินการรับนักเรียน 2564

สํานัก/ศูนยที่จัดสรร
สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 คาจางธุรการโรงเรียน

สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต ครั้งที่ 1 ต.ค.-ธค.63
ของโรงเรียน

สํานักเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

603,000 ครั้งที่ 105 ที่ ศธ
04002/ว5260 ลว 4
ธ.ค.63

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ดวนที่สุด ที่ ศธ
04005/ว1533 ลว9
ต.ค.63

4 คาใชจายในการจัดนิทรรศการ เขตสุจริต
ระดับประเทศ

สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา

55,500 ครั้งที่ 113 ที่ ศธ
04002/ว5327 ลว 7
ธ.ค.63

ที่ ศธ 04008/2046 กลุมอํานวยการ (นางสาวพัชรี
ลว 27 พ.ย.63
สิงหนอย)

5 ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน พ.ย.63-มี.ค.64

สํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุมบริหารงานบุคคล
ดวนที่สุด ที่ ศธ
1,584,000 ครั้งที่ 140 ที่ ศธ
04002/ว5518 ลว18 04006/ว4973 ลว
16ธ.ค.63
ธ.ค.63

425,000 ครั้งที่ 78 ที่ ศธ
ดวนที่สุด ที่ ศธ
กลุมบริหารงานบุคคล
04002/ว5029 ลว 23 04009/ว6800 ลว
พย.63
11 พย.63

ตารางบัญชีรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ไดรับงบจาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ 2564
นําเขาขอมุลในระบบ eMENSCR ในรอบไตรมาสที่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหรายงานความกาวหนาในไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
งบประมาณ
จัดสรร
เลขหนังสือโอน สพฐ. หนังสือจัดสรร
กลุม/ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
1,041,480 ที่ 67 ที่ ศธ 04002/ว ดวนที่สุด ที่ ศธ
4927 ลว 16 พ.ย.63 04010/ว2966 ลว
12พย.63

ที่
เรื่อง
6 โครงการครูคลังสมอง คาจางบุคลากรวิทย คณิต
ครั้งที่ 1 ต.ค.63-มี.ค.64

สํานัก/ศูนยที่จัดสรร
สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
คาจางพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1

สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ

กลุมนิเทศ ติดตามฯ (นางสุนิทรา
ดวนที่สุด ที่ ศธ
2,517,000 ครั้งที่ 41 ที่ ศธ
04002/ว4782 ลว10 04007/4028 ลว 5 พรมมล)
พย.63
พย.63

8 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2564

งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.
เชียงใหม 1

ที่ ศธ 04006/ว
กลุมนโยบายและแผน (นางดาว
136,755 ครั้งที่ 11 ที่ ศธ
04002/ว4632 ลว 30 4337 ลว 26 ตค63 นภา นวมเจริญ)
ตค.63

9 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา

งบตามแผนปฏิบัติการ สพป.
เชียงใหม 1 และสํานัก
วิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา

10 เงินอุดหนุน 3 รายการ ภาคเรียนที่ 2/2563

สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,700 ครั้งที่ 224 ที่ ศธ
04002/ว429 ลว.2
กพ.64

ดวนที่สุด ที่ ศธ
04010/ว178 ลว
27 มค.64

กลุมนิเทศฯ (นางธัชกร พรเวียง)

192,792 ครั้งที่ 130 ที่ ศธ
ดวนที่สุด ที่ ศธ
กลุมนโยบายและแผน
04002/ว5499 ลว 17 04006/ว4915 ลว (นางอังสนา สุขสุเสียง)
ธ.ค.63
14 ธ.ค.63

ตารางบัญชีรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ไดรับงบจาก สพฐ.ประจําปงบประมาณ 2564
นําเขาขอมุลในระบบ eMENSCR ในรอบไตรมาสที่ 1 เรียบรอยแลว ขอใหรายงานความกาวหนาในไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
ที่

เรื่อง
สํานัก/ศูนยที่จัดสรร
เงินอุดหนุน 3 รายการ ภาคเรียนที่ 2.2563 รอยละ สํานักนโยบายและแผนการ
70
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 โครงการแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู(ครู
ขั้นวิกฤต)

สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ
จัดสรร
เลขหนังสือโอน สพฐ. หนังสือจัดสรร
กลุม/ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
ดวนที่สุดที่ ศธ
22,289,738 ครั้งที่ 44 ที่ ศธ
04002/ว4886 ลว 12 04006/ว4513 ลว (นางอังสนา สุขสุเสียง)
6พย.63
พย.63
กลุมบริหารงานบุคคล
ดวนที่สุด ที่
2,646,000 ครั้งที่ 143 ที่ ศธ
04002/ว5593 ลว.22 04006/ว4969 ลว
16 ธค64
ธ.ค.63

แบบใหขอมูลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน ในระบบ e-menscr
รอบ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินการโดยใชงบประมาณจาก สพฐ./สพป.เชียงใหม เขต 1
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ*
2. ลักษณะโครงการ*
 โครงการที่ใชงบประมาณ

 โครงการที่ไมใชงบประมาณ

รหัส GFMIS ของโครงการ(ถามี)..............................................................................
3. วิธีการดําเนินงาน*
 ดําเนินการเอง

 จัดจาง

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน*
 อยูระหวางดําเนินการ

 ยังไมเริ่มดําเนินการ

 ดําเนินการเสร็จแลว

สวนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ (กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการเชื่อมโยงให)
สวนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดําเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*

2. วัตถุประสงค*

3. เปาหมาย*
3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)

2
4. ผลที่คาดวาจะเกิด*

5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

6. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน*
7. พื้นที่การดําเนินการ
8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ* เริ่มตน

สิ้นสุด

สวนที่ 4 : แนวทางการดําเนินการ*
ไตรมาส 1

1.
2.
-

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

3
สวนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด*
แหลงเงิน*
เงินงบประมาณ สพฐ.

สํานัก.....

เงินงบประมาณจากหนวยอื่น

จังหวัด...../ศธจ....../อบจ....

เหลงอื่นๆ

จํานวนเงิน

……………………………………..

2. แผนการใชจายงบประมาณ*
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สวนที่ 6 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส*
ไตรมาสที่............ปงบประมาณ 2564

ผลการดําเนินงาน

2. การเบิกจายงบประมาณ*
กิจกรรม การเบิกจาย
ไตรมาสที่ 1
................................
ไตรมาสที่ 2
................................
ไตรมาสที่ 3
................................
ไตรมาสที่ 4
................................

งบประมาณที่เบิกจาย

คงเหลือ

4
3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน*

4. ขอเสนอแนะ*

สวนที่ 7 : ขอมูลผูประสานงานหลัก
ชื่อ-สกุล* ............................................... ตําแหนง........................................................................
โทรศัพท* ................................................ โทรสาร*...................................................
E-mail address*……………………………… โทรสารมือถือ..........................................................
ภาพถายกิจกรรม

และกรุณาแนบสําเนาโครงการ/บันทึกเสนอขอใชงบประมาณ/หนังสือจัดสรร/ใบงวด

