2

คํานํา
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี โ ครงการ/แผนงาน ได แ ก นโยบายที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
ความมั่นคง จํานวน 5 โครงการ นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน จํานวน
7 โครงการ นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวน 13 โครงการ นโยบายที่
4 การสร า งโอกาสในการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ จํ า นวน 6 โครงการ นโยบายที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ นโยบายที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จํานวน 14 โครงการ นโยบายที่ 7 การใชบริบทของจังหวัด
เชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา จํานวน 4 โครงการ และมีโครงการ/แผนงาน ตาม
จุดเนนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 61
โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563 โดยได ส รุ ป ผล
การดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) มีผลการดําเนินงานตามเอกสารรายงาน
การกํากับติดตามการด่ําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
เมษายน 2563
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
1.รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
2.แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
3.หนังสือแจงและรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563

19

4

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รอบ 6 เดือน (1ตุลาคม 2562 - 31มีนาคม 2563)
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1

การปองกันปญหาและแกไขภัย

245,000

81,000

1. จัดทําแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามมาตรการของสํานักงาน กลุม สงเสริมการจัด

คุกคามทุกรูปแบบใน

เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย

การศึกษา

สถานศึกษา ภายใตระบบการ
ดูแลชวยเหลือและคุมครอง

1.1 โครงการปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคามทุกรูปแบบใน
สถานศึกษา ภายใตระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน

-นางสิริพร ไชยรินทร
นักวิชาการศึกษาชํานาญ

นักเรียน

แบงเปน 4 กิจกรรมยอย ดังนี้

การพิเศษ

1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการการดูแลชวยเหลือคุมครอง
นักเรียนใหกับผูบ ริหาร ครูที่รับผิดชอบ (ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูยา
เสพติด ครูฝา ยปกครอง)
2) กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน กรณีนักเรียนไดรับผลกระทบจาก
ภัยคุกคาม ใหไดรบั การเยียวยาชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
3) กิจกรรมสงเสริม ติดตาม และเฝาระวังความประพฤติของนักเรียน
ในสังกัด โดยเจาพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา
4) กิจกรรมสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองเชิดชูเกียรติให
สถานศึกษา และครู สงผลงานเขารับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือ
ดีเดน ประจําป 2563 รางวัลพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
ดีเดน ประจําป 2563
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
1.2 โครงการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดใหกับโรงเรียน
ประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 28 แหง
1.3 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต “นักเรียนกาวทันยุติการรังแกใน
โรงเรียนและโซเซียลมีเดีย Bully” โดยแกนนําสภานักเรียน จํานวน 100
คน
2. จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของสถานศึกษา ผานกระบวนการลูกเสือ โรงเรียน
ประถมศึกษาขยายโอกาส จํานวน 28 แหง ๆ ละ 3,000 บาท
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 รวมกับ
มูล นิ ธิ รัก ษ ไ ทย ภาคเหนือ ดํ าเนิ นการขั บเคลื่ อนโครงการความร วมมื อ
ระหวางมูลนิธิรักษไทย กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใตชื่อโครงการนักเรียนกาวทันยุติการรักแกในโรงเรียนและโซเซียล
มีเดีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนตระหนักรูการลอ แกลง และลด
การรังแกทั้งในโรงเรียน และในโลกไซเบอร กรอบดําเนินตามโครงการฯ
ใหเ กิด หลั กสูต รออนไลน E-Training สํ าหรับครูแ ละบุคลากร และ
หลักสูตรออนไลน E-Learning สําหรับนักเรียนนําไปใช โดยมีเปาหมาย
โรงเรี ย นนํ า ร อ งใน 5 ภู มิ ภ าค นั ก เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา และ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 50 โรงเรียน ระยะเวลาของโครงการ 1
ป (9 ธันวาคม 2562 – 8 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้มีโรงเรียนบานหนองโคง
และโรงเรียนวัดชางเคี่ยน โรงเรียนในสังกัด เขารวมโครงการ

ผูรับผิดชอบ
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
4. มีคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองชวยเหลือ
นักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ใหกับสถนศึกษาใชเปนแนวทางปฏิบัติ
5. มีการเฝาระวังสถานการณรุนแรงที่สงผลกระทบตอเด็กนักเรียน ผาน
เครือขายทาง Facebook ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สพป.
เชียงใหม เขต 1 Facebook ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.
เชียงใหม เขต 1 และไลนของราชการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ไลน
กลุม พสน.เชียงใหม หากพบเหตุการณ จะจัดทีม ฉก.ชน.ของเขตพื้นที่
การศึกษา ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลสถานการณที่เกิดขึ้น และรายงาน
เบื้องตนใหกับผูบริหารหนวยงานรับทราบตามลําดับชั้นตอไปทันที
6. หากตรวจสอบพบวามีสถานการณรุนแรงที่สงผลกระทบตอเด็ก
นักเรียนโดยตรง ตามมาตรการเรงรัดของ สพฐ. (เด็กถูกกระทําโดย
ผูบริหาร ครู) จะดําเนินการสงเรื่องใหนิติกรของหนวยงาน ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และรายงานใหผูบังคับบัญชา
หนวยงานตามลําดับชั้นตอไปทันที
7. กรณีเด็กไดรับผลกระทบทางจิตใจ หรือกระทบกับครอบครัวเด็ก
นักเรียน จะประสานกับภาคีเครือขายสหวิชาชีพ รวมกันดูแลปองกันให
ความชวยเหลือทันทวงที

ผูรับผิดชอบ
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
2

สงเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในงานมหกรรม

27,000

27,000

ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนสูเวที
ระดับชาติ

3

การพัฒนาความสามารถทาง

81,800

81,800

ผลการดําเนินงาน
นักเรียนและครูทเี่ ขารวมกิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
จํานวนโรงเรียนที่เขารวม 56 แหง มีนักเรียนและครู เขารวม จํานวน
1,125 คน มีขวัญและกําลังใจในการเขารวมแขงขัน โดย สพป.เชียงใหม
เขต 1 นําทีมโดย ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1 และคณะ รวมติดตามเยี่ยม
และใหกําลังใจตัวแทนที่เขารวมการแขงขัน ระหวางวันที่ 21-23
ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย สรุปเหรียญรางวัลที่นักเรียน ไดรบั
จํานวน 216 จากรายการที่เขารวม 229 รายการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน

กลุม นิเทศ ติดตามและ

-นางอรัญญา วงศดาว
ผอ.กลุมสงเสริมฯ
-นางสาวรัตติยา คําอาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วิชาการ(แขงขันทางวิชาการ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 กลุม ประเมินผล

ระดับนานาชาติ)

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดมีโอกาสในการประเมิน -นางสาวนภิศญา คําทิพย
ความรู ความสามารถ ในระดับสากล
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
2.การสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ เ ป น ตั ว แทนเข า สู ก ารสสอบรอบสอง พิเศษ
(ระดับประเทศ) ผลการทดสอบ ดังนี้
-คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด617 คน
ผาน 118 คน
-คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 923 คน
ผาน 151 คน
-วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 782 คน
ผาน 125 คน
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลในการพัฒนาตอยอดนักเรียนเพื่อ
พั ฒ นาให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตรในทุกระดับ
4.สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ข อ สอบที่ มี ม าตรฐานผ า นการหา
ประสิทธิภาพเก็บไวในคลังขอสอบของเขตพื้นที่เพื่อใชในการพัฒนาใน
กลุ ม สาระการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ปญหา/อุปสรรค
-ระบบออนไลนไมเสถียร การกรอกขอมูล การประกาศผลการทดสอบมี
ปญหาทุกครั้ง ทําใหผูปกครองนักเรียน ครูที่รับผิดชอบ เดือนรอน
ผูรับผิดชอบโครงการ
4

พัฒนาระบบการทดสอบ
ความสามารถของผูเรียน
ระดับชาติ (RT)

76,140

76,140 ผลการดําเนินงาน
1.นั ก เรี ย น ได รั บ การประเมิ น ความสามารถในการอ า นของผู เ รี ย น
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562
2.โรงเรี ย นได ท ราบผลการประเมิ น เพื่ อ ใช ใ นการวางแผนการพั ฒ นา
นักเรียน
3.ครูและผูบริหารโรงเรียน ไดรับการชี้แจง/พัฒนา ในดานการเตรียม
ความพรอมและการดําเนินการจัดสอบ
4.สพป.ชม.1 ไดทราบผลการประเมิ นเพื่อใชในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด

กลุม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
-นางสาวนภิศญา คําทิพย
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ
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ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
ปญหา/อุปสรรค
1.
2.
3.
4.

กรรมการคุมสอบไมมีความเที่ยงตรง
สนามสอบบางแหง ยังควบคุมหองสอบไมเปนระบบ
ครูยังขาดความตระหนักในการใหความสําคัญของการทดสอบ
โรงเรียนควรเห็นความสําคัญสําหรับคะแนนการทดสอบ ควร
วิเคราะห รายงานผล วางแผนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการอานของนักเรียนในปตอไป
บางโรงเรียน นักเรียนเปนเด็กมีพฤติกรรมเกียจคราน หรือขาดการเอาใจ
ใสจากผูปกครอง รวมถึงนักเรียนเปนกลุมชนเผาไทยภูเขา บกพรอง
ทางการเรียนรู (LD) วิธีแกปญหาคือ ครูจะคัดกรองใหนักเรียนเปนเด็ก
พิการเรียนรวม (ประเภทบกพรองทางการเรียนรู) ทําใหไมสามารถ
แกปญหาหรือพัฒนานักเรียนไดตรงจุด

ผูรับผิดชอบ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

5

สงเสริมสนับสนุนการรับ
นักเรียน ปการศึกษา 2563

10,000

ผลการดําเนินงาน

กลุมสงเสริมการจัด

จัดสรรจาก

1.สพป.เชียงใหม เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดดําเนินการเกณฑเด็กเขา

การศึกษา

สพฐ.

เรียนตามฐานขอมูลประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2563
2.โรงเรียนในสังกัด รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ป

-นางณิภาภรณ กองคํา
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชํานาญการ

9,325

3.สพป.เชียงใหม เขต 1 สํารวจแผนการรับนักเรียน ในปการศึกษา 2563
โดยระดับกอนประถมศึกษา มี 80 หอง 1,888 คน ระดับประถมศึกษาป
ที่ 1 มี 133 หอง 3,677 คน และ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 มี 38 หอง
1,137 คน
4.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 11 ธันวาคม
2562 เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปการศึกษา
2563
5.จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน เพื่อกํากับ ติดตาม แกไขปญหา
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใหเปนไปตามนโยบาย
6.จัดประชุมครูผรู ับผิดชอบงานรับนักเรียน เพื่อสรางความเขาใจในการ
ใชระบบรายงานขอมูลการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2563
7.กําหนดแผนการติดตามผลการรับนักเรียน ในเดือนเมษายน -มิถุนายน
2563
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

เบิกจายแลว
ปญหาและอุปสรรค
1.การดํ า เนิ น การรั บ นั ก เรี ย นไม เ ป น ไปตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปการศึกษา 2563 เนื่องจากมีการ
แพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการรับนักเรียนบาง
กิจกรรม และบางระดับเลื่อนออกไปโดยไมมีกําหนด จนกวา สพฐ.จะแจง
ใหดําเนินการ
2.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจะมาสมัครเขาเรียนในวันเปดภาคเรียน
หลักจากที่พลาดจากการสอบคัดเลือกในโรงเรียนยอดนิยมหรือโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง สงผลใหการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดไมเปนไปตาม
ปฏิทินที่กําหนด
ขอเสนอแนะ
1.กําหนดบทบาทหนาที่ในการพิจารณาความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับ
นั ก เรี ย นของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ควรเป น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความรวดเร็วใน
การขับเคลื่อนนโยบาย
2.ควรยกเลิกการเปดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปบริบูรณ) ใน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อลดความซ้ําซอนกับหนวยงานทางการศึกษา
อื่นที่จัดการศึกษาในระดับดังกลาวในพื้นที่

ผูรับผิดชอบ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่
6

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
เยี่ยมบานและติดตามผลการ

12,000

1,540

ผลการดําเนินงาน

กลุมสงเสริมการจัด

ดําเนินงานการจัดการศึกษาโดย

จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจในการจัดการศึกษา การวัดและประเมิน การศึกษา

ครอบครัว สพป.เชียงใหม เขต 1

และรวมกันกําหนดรูปแบบแนวทางการวัดและประเมินผลผูเรียนรวมกัน -นางอรัญญา วงศดาว
ในวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ 2563 มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม จํ า นวน 48 คน ผอ.กลุมสงเสริมฯ

ปการศึกษา 2562

ประกอบดวย 1.ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 24 คน ผูเรียนโดย
ครอบครัว จํานวน 17 คน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ
จํ า นวน 7 คน โดยผู เ รี ย นโดยครอบครั ว ได รั บ การส ง เสริ ม และ
พัฒนาการเรียนรู เปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร และเปาหมายของ
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และผานหลักเกณฑการเลื่อนชั้น
ทุกคน
ปญหาและอุปสรรค
-เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
ไมสามารถจัดงานวิชาการบานเรี ยนตามที่กําหนด ทําใหบานเรียนไม
สามารถนําเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนรูอยางเต็มที่ รวมทั้งไมไดมี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละประสบการณ ร ว มกั น ได ต อ งปรั บ เปลี่ ย น
รู ป แบบการวั ด และประเมิ น ผลโดยใช เ ทคโนโลยี ร ว มในการวั ด และ
ประเมินผล
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

7

คายเยาวชน รักษพงไพร เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ปที่ 5 พ.ศ.
2563

28,000
จาก สพฐ.

-

ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบโครงการรวมประชุมรับนโยบายการดําเนินการโครงการ
และรวมการเปดคายแรกที่ กรุงเทพมหานคร และนํามากําหนดเปน
แนวทางในการพัฒนาครูและการจัดคายนักเรียน ระหวางวันที่ 19-20
กุมภาพันธ 2563 กําหนดเปาหมายในการพัฒนา สพป.เชียงใหม เขต 1
ไดแก ครูผูสอน 40 คน นักเรียนในสังกัด จํานวน 480 คน องคกร
เครือขาย 12 หนวยงาน และโรงเรียนที่เขารวม 24 โรงเรียน
ปญหาและอุปสรรค
-เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
ระงับการดําเนินงานจัดคายออกไปทั้งหมด

กลุมนิเทศ ติดตามฯ
-นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษานิเทศก
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

8

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2563-2565

10,000

8,936.25

ผลการดําเนินงาน
กลุมนโยบายและแผน
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป -นางสุภาณี จันทรสกุนต

และแผนปฏิบัติการ ประจําป

พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 5 ครั้ง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน โดย สพป.เชียงใหม แผนชํานาญการ
เขต 1 มีแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ.2563-2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ สอดคลองกันความตองการของพื้นที่และนโยบายของ
หนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจําป ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 ตองให สพฐ.กําหนด
นโยบายมากอน ซึ่งอาจจะมีความลาชาในการดําเนินงานจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจําป
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นักวิเคราะหนโยบายและ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่

งบประมาณที่

ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

เบิกจายแลว
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

9

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก

30,000

6,975

ผลการดําเนินงาน
การดําเนินการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมนโยบายและแผน
-นางสาธิกา กิตติธนดิตถ

โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนบานแมจอง อําเภอ
นักวิเคราะหนโยบายและ
ดอยสะเก็ด ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน แผนชํานาญการ
1 โรงเรียน
และดําเนินงานตามนโยบายของสพฐ. เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ เรียน
รวมโรงเรียนบานปาเหมือดทุกชวงชั้น ในปการศึกษา 2563 โรงเรียน
บานรองขี้เหล็ก เรียนรวมชวงชั้นที่ 3 กับโรงเรียนบานเชิงดอย(ดอย
สะเก็ดศึกษา) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ในปการศึกษา 2563
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณและ

ผลการดําเนินงาน
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารสินทรัพยและการ

หนวยตรวจสอบภายใน
-นางกนกเรขา บุณยรัตน

พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบ

ดําเนินงานของหนวยรับตรวจในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได

ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน

ภายใน

สถานศึกษา การบริหารจัดการเกีย่ วกับการใหใชอาคารหรือสถานทีข่ อง

15,000

12,860

โรงเรียน จํานวน 30 โรงเรียน และสพป.เชียงใหม เขต 1 ในสวนของ
ระบบเบิกจาย หลักฐานการจายเงินและการวิเคราะหงบการเงิน จาก
การดําเนินงาน สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
-มีระบบการดําเนินงานบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ บังเกิด
ประสิทธิผล และใชทรัพยากรอยางประหยัด คุม คาตอเงินงบประมาณ
ของรัฐ
-มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุให
เปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
ปญหาและอุปสรรค
-เนื่องจากปนี้มีการตรวจสอบตาม สพฐ.สั่งการ ประเมินตามแบบสรุปผล
การประเมินการปฏิบัตดิ านการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา ทําให
ในการดําเนินการเขาตรวจสอบตองมีการปรับเปลี่ยนกระดาษทําการและ
รายงานผลการตรวจสอบ
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การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล IQA Award ประจําป
การศึกษา 2562

44,589

44,589

ผลการดําเนินงาน
1.ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจําป
2562 ในวันที่ 22 พ.ย. 62 ไดโรงเรียนที่รับรางวัลดังนี้
1) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษคือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
2) โรงเรียนขนาดใหญคือ โรงเรียนพุทธิโศภน
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหนองปาครั่ง
2.จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล IQA Award จํานวน 3
โรงเรียนเพื่อ 1.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหมจํานวน 12,69633 บาท
2.โรงเรียนพุทธิโศภนจํานวน 12,696.33 3.โรงเรียนหนองปาครั่ง
จํานวน 12,696.33 บาท
3.การนําเสนอของโรงเรียนในงานศิลปหัถตกรรมระดับภาคเหนือ
ระหวางวันที่ 22-24 ธ.ค.62 จังหวัดสุโขทัย
ปญหาและอุปสรรค
-การมอบโลจํากัดจํานวน ทั้งที่โรงเรียนผานเกณฑมีนอยมาก เกณฑการ
คัดเลือกมีหลายดาน แต สพฐ.ใหความสําคัญเพียงดาน O-net
ขอเสนอแนะ
1. สพฐ.โดยสํานักทดสอบ ควรมอบโลใหครบทุกโรงเรียนที่ผานเกณฑเขา
มา เพราะมีคุณสมบัติเทากัน แต สพฐ.กําหนดใหมอบโลเฉพาะโรงเรียน
อันดับหนึ่งเทานั้น สวนอันดับตอไปใหเปนเกียรติบัตร จึงไมจูงใจให
โรงเรียนอื่น ๆ
2. สพฐ.ควรใชเกณฑประเมินดานอื่น ๆ รวมพิจารณาดวย หรือให
น้ําหนักแตละเกณฑเทา ๆ กัน ไมใชดูเฉพาะ O-net
3. มอบอํานาจให สพท. ใชเกณฑคัดเลือก

หนวยตรวจสอบภายใน
-นางกนกเรขา บุณยรัตน
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
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การบูรณาการนิเทศ
ปงบประมาณ 2563

120,000

20,000

ไดรับจัดสรรจาก
สพฐ.+งบในแผน

ผลการดําเนินงาน

กลุมนิเทศ ติดตามและ

1.เชิงปริมาณ

ประเมินผล

1.1โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 รวม 86 โรงเรียน

-นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษานิเทศกชํานาญการ

1.2 รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
โรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอแมออน สันกําแพง ดอยสะเก็ด และอําเภอ
เมืองเชียงใหม จํานวน 4 คน
1.3 ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอแมออน สัน
กําแพง ดอยสะเก็ด และอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 14 คน
2. เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
1 ไดรับการนิเทศติดตาม ชวยเหลือ โดยผูรับการนิเทศนําผลการนิเทศ
ติดตามฯ ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การ
บริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
-การประชุมศึกษานิเทศกเพื่อสรางความเขาใจในการทํางานและกําหนด

เปาหมายวิธีการนิเทศ กํากับติดตาม
-การนิเทศฯ การเปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
-การนิเทศฯ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ปการศึกษา 2562
รวม 12 โครงการ ในรอบ 6 เดือน

699,529

370,165.25

1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ตามแผนปฏิบตั ิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
ไดรบั จัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.............................................................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ
2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่
4. วัตถุประสงคของ
โครงการ

สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนสูเวทีระดับชาติ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา/นางอรัญญา วงศดาว และนางสาวรัตติยา คําอาย
ที่ 2 ของ สพฐ. ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของผูเรียนดานทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม
และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสูเวทีการแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสูเวทีระดับชาติ
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรูการปฏิบัตจิ ริงตามสภาพความ
ตองการและบริบทของแตละสถานศึกษา และใหกาวทันภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
5. เปาหมาย
ดานปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงที่สงนักเรียนเขารวมการพัฒนาขีดความสามารถทักษะดาน
ตางๆ ในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ดานคุณภาพ ผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่หลากหลาย
นักเรียนไดแสดงออกถึงขีดความสามารถดานทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมในเวทีระดับชาติ
6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/
การดําเนินงาน
ติดตามเยี่ยมและ
ใหกําลังใจตัวแทน งาน
แขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 สุโขทัย

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)
-ผลการแขงขันเอกสารแนบ-

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง
โรงเรียนที่เขารวม
จํานวน 56 โรงเรียน
มีนักเรียนและครูเขา
รวม จํานวน 1,124
คน เจาหนาที่ 9 คน

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

ใน21-23 ธันวาคม
2562 ณ จังหวัด
สุโขทัย

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม
27,000 บาท

ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ
นักเรียนและครูที่เขารวมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัด
สุโขทัย มีขวัญและกําลังใจในการเขารวมการแขงขัน

2
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูด ําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมสี วนไดสวนเสีย
 ไดรบั ความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรบั ความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเ กี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ 4 คิดเปนรอยละ 80
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร 27,000 บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง 27,000 บาท (ณ 17 ธันวาคม 2562)
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
-เอกสารแนบ10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
1. นักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทอง ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพิม่ ขึ้นจากปที่ผานมา
2. นักเรียนมีขวัญและกําลังใจในการเขารวมแขงขัน
11. ปญหาและอุปสรรค
1. ลําดับในการแขงขัน อยูใ นชวงตนๆ คือลําดับที่ 4 ไมสามารถเดินทางไปใหกําลังใจนักเรียนทีแ่ ขงรวมแขงขันไดทันและไม
ครบตามแผนที่วางไว
2. การแขงขันสวนใหญ แขงในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กอนกําหนดการเดินทาง วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เชน การ
แขงขันของนักเรียนเรียนรวม คณะเดินทางไมสามรถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได เนื่องจากจองหองพักไวลวงหนา
3. งบประมาณจํากัด
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
1. กอนการเดินทางแขงขันระดับชาติ ควรมีการติดตามความพรอมของตัวแทน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการฝกซอมของ
ตัวแทนของ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
2. ในการเดินทางไปใหกําลังใจของตัวแทน ควรแบงเปน 2 สาย คือ สายการแขงทางวิชาการ มอบหมายกลุม นิเทศติดตาม
และประเมินผล และสายแขงขันกิจกรรม มอบหมายใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อติดตามใหกาํ ลังใจ
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13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(.นางอรัญญา วงศดาว)

(...นางอรัญญา วงศดาว..)

(นายอวยชัย ศรีตระกูล..)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการกลุม/หนวย

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
 ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ
2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่
4. วัตถุประสงคของ
โครงการ

การพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ
นางสาวนภิศชญา คําทิพย

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูของ
ผูเรียน สูความเปนเลิศ
2.1 เพื่อสงเสริมอัจฉริยภาพผูเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มศักยภาพ
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมการแขงขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ โดยใชกระบวนการแขงขันเปน
สื่อกลางใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ
5. เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนทั้งหมด ๒,๓๑๙ คน แยกเปน
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 วิชาคณิตศาสตร จานวน 615 คน
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 วิชาคณิตศาสตร จานวน 922 คน
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 -6 วิชาวิทยาศาสตร จานวน 782 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับ
การสงเสริมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน รักและมี
ความสนใจที่จะเปนนักคณิตศาสตรและนักวิทยาศาสตร นักเรียนมีโอกาสเขารวมการแขงขันใน
เวทีระดับชาติ
6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
ระยะเวลา
จํานวนเปาหมาย
กิจกรรม/
ผลการดําเนินงาน
(ระบุจํานวนวัน/ งบประมาณทีใ่ ชไป
ที่เขารวม
การดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)
ในกิจกรรม
โครงการจริง วันที่ดําเนินการ)
1. แตงตั้งกรรมการ
กรรมการสนามสอบ
กรรมการ 144 คน วันที่ 8 มค. 63
ดําเนินงาน
โรงเรียนวารีเชียงใหม
กรรมการสนามสอบ
อนุบาลเชียงใหม
2. ดําเนินการจัด
นักเรียนในสังกัดสํานักงาน นักเรียนทั้งหมด วันที่ 12 มค. 63
81,800
สอบแขงขัน
เขตพื้นที่การศึกษา
๒,๓๑๙ คน
ประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1
3. ประชุมชี้แจง
ประชุมตัวแทนกรรมการ กรรมการ 144 คน วันที่ 8 มค. 63
คณะกรรมการระดับ สนามสอบเพื่อสรางความ
ศูนยสอบและสนามสอบ เขาใจแนวการปฏิบัติในการ
จัดสอบ
4.สรุปรายงานผล
จัดทําเอกสารรายงานผล
วันที่ 30 เม.ย. 63
การดําเนินงาน

1

ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ไดมีโอกาสในการประเมินความรู ความสามารถ ในระดับสากล
๒. การสอบคัดเลือกนักเรียนที่เปนตัวแทนเขาสูการสสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) ผลการทดสอบ ดังนี้
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๖๑๗ คน ผาน ๑๑๘ คน
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๙๒๓ คน ผาน ๑๕๑ คน
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ๗๘๒ คน ผาน ๑๒๕ คน
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลในการพัฒนาตอยอดนักเรียนเพื่อพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในทุกระดับ
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอสอบที่มีมาตรฐานผานการหาประสิทธิภาพเก็บไวในคลังขอสอบของเขตพื้นที่เพื่อใช
ในการพั ฒ นาในกลุ ม สาระการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๓ - ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กาํ หนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค
เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมีสว นไดสวนเสีย
 ไดรับความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรับความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ ดีเยี่ยม
คิดเปนรอยละ 100 .
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดาํ เนินการแลวเสร็จเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กาํ หนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กาํ หนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณที่ไดรบั จัดสรร 81,800 บาท
 งบประมาณที่ไดเบิกจายจริง 81,800 บาท (ณ มีนาคม 2563.......)
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
1. จํานวนโรงเรียนและนักเรียนที่เขารวมแขงขันเพิ่มขึ้น 80%
2. จํานวนนักเรียนที่ผา นเขาไปแขงขันในรอบที่ 2 ระดับประทศ 60%

11. ปญหาและอุปสรรค
1. นักเรียนที่เขาสอบสวนใหญเปนนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชน
ไมใหความอนุเคราะหใชสถานที่ จึงเกิดปญหาเรื่องการจัดสนามสอบและหองสอบ อีกทั้งเปนโรงเรียนตางสังกัด
การติดตอประสานงาน คอนขางลําบาก
2. ระบบออนไลนไมเสถียร การกรอกขอมูล การประกาศผลการทดสอบมีปญหาทุกครั้ง ทําใหผูปกครองนักเรียน
ครูที่รับผิดชอบ เดือนรอนผูรบั ผิดชอบโครงการ
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
ปรับปรุงระบบออนไลนใหมีความเสถียร เพื่อจะไดไมมปี ญหาการเขาใชงานการกรอกขอมูล การประกาศผล
การแขงขัน
13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นางสาวนภิศชญา คําทิพย)

(นายศิริพงษ นวลแกว)

(นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการกลุม/หนวย
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ตามแผนปฏิบตั ิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
 ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. สํานักทดสอบทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ

พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ (RT)

2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่
4. วัตถุประสงคของ
โครงการ
5. เปาหมาย

นางสาวนภิศชญา คําทิพย

เพื่อพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอานของผูเรีย นระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด
เปาหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 จํานวน 86 โรงเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เปนนักเรียนปกติ จํานวน 2,849 คน นักเรียน
พิเศษ จํานวน 245 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 3,094 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการทดสอบความสามารถในการอานของ
ผูเรียนระดับชาติที่มีมาตรฐาน
2. นักเรียน โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีขอมูลผลการทดสอบความสามารถในการ
อานของผูเรียนระดับชาติที่สะทอนคุณภาพการศึกษา และเปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาพรวม
3. ผูบริหารและครู ในโรงเรียนที่รวมสอบไดรับการชี้แจง/พัฒนา ในดานการเตรียม
ความพรอมและการดําเนินการจัดสอบ

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
จํานวนเปาหมาย
(ระบุจํานวนวัน/ งบประมาณทีใ่ ชไป
ที่เขารวม
ในกิจกรรม
โครงการจริง วันที่ดาํ เนินการ)
1. ศูนยสอบนําเขาและ โรงเรียนในสังกัด สพป.
โรงเรียน 86 ร.ร. ในวันที่ 28 ต.ค. ตรวจสอบขอมูล
ชม.1 ทุกโรงเรียน รวมทั้ง
10 พ.ย. 62
สถานศึกษาผานระบบ โรงเรียนในสํานักงาน
NT Access
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา นําขอมูลเขา
ระบบ NT Access
2. ประชุมชี้แจง
ประชุมตัวแทนกรรมการ สนามสอบ 75 แหง 11 ก.พ. 2562
22,500 บาท
คณะกรรมการระดับ สนามสอบเพื่อสรางความ
ศูนยสอบและสนามสอบ เขาใจแนวการปฏิบัติในการ
จัดสอบครั้งนี้
3.ออกติดตาม/นิเทศ/
เพื่อกํากับติดตาม
โรงเรียน 75 แหง ระหวางวันที่ 12
11,050 บาท
กุมภาพันธ 2563
4.สรุปรายงานผล
จัดทําเอกสารรายงานผล 20 มีนาคม 2563 7,500 บาท
การดําเนินงาน
กิจกรรม/
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

1

ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ

๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรียน ไดรับการประเมินความสามารถในการอานของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2562
โรงเรียนไดทราบผลการประเมินเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนานักเรียน
ครูและผูบริหารโรงเรียน ไดรับการชี้แจง/พัฒนา ในดานการเตรียมความพรอมและการดําเนินการจัดสอบ
สพป.ชม.1 ไดทราบผลการประเมินเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัด

6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูด ําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมสี วนไดสวนเสีย
 ไดรบั ความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรบั ความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเ กี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ ดีเยี่ยม
คิดเปนรอยละ 100 .
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อ วันที่ 20
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร 76,140 บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง 76,140 บาท (ณ
มีนาคม 2563.......)
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดรับการประเมิน
ความสามารถในการอานของผูเ รียน (Reading Test : RT) แลวนําผลการทดสอบไปปรับปรุงพัฒนาตอไป
11. ปญหาและอุปสรรค
1. กรรมการคุมสอบไมมีความเที่ยงตรง
2. สนามสอบบางแหง ยังควบคุมหองสอบไมเปนระบบ
3. ครูยังขาดความตระหนักในการใหความสําคัญของการทดสอบ
4. โรงเรียนควรเห็นความสําคัญสําหรับคะแนนการทดสอบ ควรวิเคราะห รายงานผล วางแผนเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการอานของนักเรียนในปตอไป
5. บางโรงเรียน นักเรียนเปนเด็กมีพฤติกรรมเกียจคราน หรือขาดการเอาใจใสจากผูปกครอง รวมถึงนักเรียนเปนกลุมชนเผา
ไทยภูเขา บกพรองทางการเรียนรู (LD) วิธีแกปญหาคือ ครูจะคัดกรองใหนักเรียนเปนเด็กพิการเรียนรวม (ประเภท
บกพรองทางการเรียนรู) ทําใหไมสามารถแกปญหาหรือพัฒนานักเรียนไดตรงจุด
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
1. กรรมการคุมสอบ ควรบริหารจัดการระบบ เชนเดียวกับกรรมการ ONET
2. ควรมีนโยบายกระตุนใหผูบริหาร ครู เห็นความสําคัญการสอบ RT เชนเดียวกับการทดสอบระดับชาติอื่นๆ เนื่องจากการอาน
เปนพื้นฐานของทุกวิชา ซึ่งปจจุบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความสามารถดานการอานออกเสียงและอานรูเรื่อง
ยังไมเปนที่นาพอใจ

13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

(ลงชื่อ)

(ลงชือ่ )
(ลงชื่อ)

(นางสาวนภิศชญา คําทิพย)

(นายศิริพงษ นวลแกว)
(นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการกลุม/หนวย
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1

1

สรุปผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
/ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. สานัก.............................................................................
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1. ชื่อโครงการ

เยี่ยมบ้านและติดตามผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปี
การศึกษา 2562

2. กลุ่มงาน /
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่
4. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
5. เป้าหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / นางอรัญญา วงศ์ดาว
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

1. เพื่อติดตามและประเมินการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนในสังกัด
1. เชิงปริมาณ
1. ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562 จานวน 35 คน
2. ผู้เรียนโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562 จานวน 43 คน
2. เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนโดยครอบครัว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร
และเป้าหมายของแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

6. ผลการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม/
การดาเนินงาน
1. จัดประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจการจัด
การศึกษา การวัดและ
ประเมิน และร่วมกัน
กาหนดรูปแบบแนว
ทางการวัดประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกัน

ผลการดาเนินงาน
(เชิงปริมาณ)
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
48 คน ได้แก่
1. ผู้จดั การศึกษาโดย
ครอบครัวมาประชุม
จานวน 24 คน
2. ผู้เรียนโดยครอบครัว
เข้าร่วมการประชุม
17 คน
3. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
7 คน

จานวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการจริง

ระยะเวลา
(ระบุจานวนวัน/
วันที่ดาเนินการ)

งบประมาณที่ใช้ไป
ในกิจกรรม

1. ผู้จดั การศึกษา 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดยครอบครัว
จานวน 35 คน
2. จนท.และ
ผู้เกี่ยวข้อง
21 คน

ผลดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ผู้เรียนโดยครอบครัว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร และเป้าหมายของแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และผ่านหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นทุกคน
2

6.2 การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
 บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
( / ) บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ
 ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จานวนบุคลากรหรือผูด้ าเนินการ
 มากเกินไป
( / ) เพียงพอ

 น้อยเกินไป

6.2.3 ความร่วมมือในการดาเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
 ได้รับความร่วมมือดีมาก ( / ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร  ได้รับความร่วมมือน้อย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผูเ้ กี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
 ระดับ....................... คิดเป็นร้อยละ...................
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
 โครงการได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่............ 10 เมษายน 2563..............................
 ระยะเวลาการดาเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กาหนดในแผน
 ระยะเวลาการดาเนินการโครงการเร็วกว่าที่กาหนดในแผน
 ระยะเวลาการดาเนินการโครงการช้ากว่าที่กาหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร 12,000บาท
 งบประมาณทีไ่ ด้เบิกจ่ายจริง 1,540 บาท (ณ 26 มีนาคม 2563.......)
9. มีผลการดาเนินงานที่เป็นที่แบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถ้ามี)
10. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว บรรลุเป้าหมาย ได้รับความร่วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งบ้านเรียน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11. ปัญหาและอุปสรรค
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ไม่สามารถจัดงานวิชาการบ้านเรียนตามที่กาหนด
ทาให้บ้านเรียนไม่สามารถนาเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ร่วมกันได้ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีร่วมในการวัดและประเมินผล
12. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สาหรับการดาเนินโครงการในปีต่อไป
ผู้เกี่ยวข้องควรคิดรูปแบบ วิธีการ ในการวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายทีม่ ีคณ
ุ ภาพ สามารถประเมินผลการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3

13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรื อภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนปฏิบตั ิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
ไดรบั จัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.............................................................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย

2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่

กลุมนโยบายและแผน /นางสุภาณี จันทรสกุนต

4. วัตถุประสงคของ
โครงการ

2.1 เพื่อใหการบริหารจัดการทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของ
สังคม
2.2 เพื่อใหหนวยงานมีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ และนโยบายทุกระดับ
2.3 เพื่อใหผูบริหารทุกระดับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
2.4 เพื่อเปนการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน/แผนปฏิบัติการ
ประจําป การกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563 –
2565 และแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผูเขารวมประชุม
จํานวน 40 คน 5 ครั้ง ๆ ละ 1 - 2 วัน
2. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จํานวน 30 เลม
2. เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของ
พื้นที่และนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ

5. เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา

1

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

กิจกรรม/
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง

1.ประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
และแผนปฏิบัติการ
ป 2563
2. ประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
รางแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป
2563
3. ประชุมคณะ
กรรมการพิจารณา
ราง แผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป
2563

รายงานผลการ
ดําเนินงาน ป 2562
และวิเคราะหนโยบายที่
เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนฯ

28 คน

ไดรางแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป
2563

58 คน

ไดรางแผนพัฒนาฯและ
แผนปฏิบัติการ ป
2563

38 คน

1 วัน
(28 ตุลาคม
2562

(งบเหลือจายที่ตั้ง
ไวสวนกลาง)

4.ประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดวิธีทํางานที่
สงผลตอการพัฒนา
องคกร

ไดจุดเนนของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1

31 คน

1 วัน
(5 พฤศจิกายน
2562)

1,085 บาท

ไดแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร นโยบาย
จุดเนน
6. ประชุมคณะทํางาน ไดแผนงาน/โครงการ
วิเคราะหโครงการ
ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร นโยบาย
จุดเนน
7. ประชุมทํางานเพื่อ ไดโครงการทีส่ อดคลอง
นําเสนอผลการ
กับยุทธศาสตร
วิเคราะหโครงการ
นโยบาย จุดเนน เพื่อ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของ สพป.
8. จัดทําเอกสาร
มีเอกสารแผนพัฒนา
แผนพัฒนา และ
และแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

21 คน

1 วัน
(20 พฤศจิกายน
2562)

2,415 บาท

17

1 วัน
(22 พฤศจิกายน
2562)

595 บาท

12 คน

1 วัน
(29 พฤศจิกายน
2562)

960 บาท

5.ประชุมคณะทํางาน
วิเคราะหโครงการ

2 เรื่อง
เรื่องละ 15
เลม

1 วัน
(11 ตุลาคม
2562)

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม

(งบเหลือจาย
ที่ตั้งไวสวนกลาง)

2 วัน
(งบเหลือจายที่ตั้ง
(21-22 ตุลาคม
ไวสวนกลาง)
2562

3881.25 บาท

ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ
สํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม เขต 1 มีแ ผนพัฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
และนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูด ําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมสี วนไดสวนเสีย
 ไดรบั ความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรับความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเ กี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ....................... คิดเปนรอยละ...................
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่............ (โปรดระบุวันที่ดําเนินการ)...............................
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร.......10,000..................บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง.......8936.25...............บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563......)
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
สํานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ยงใหม เขต 1 มีแ ผนพัฒ นาการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ไดสอดคลองกับความตองการของ
พื้นที่และนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ
11. ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจําป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ตองใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนโยบายมากอน ซึ่งอาจจะมีความลาชา
ในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบตั ิการประจําป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................

13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(....นางสุภาณี จันทรสกุนต......)

( นางดาวนภา นวมเจริญ)

(นายอวยชัย ศรีตระกูล)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ตามแผนปฏิบตั ิราชการ(งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
 ไดรบั จัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.............................................................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ

หนวยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงใหม เขต 1

3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่

ขอ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม

4. วัตถุประสงคของ
โครงการ

5. เปาหมาย

1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการดําเนินงานการควบคุมทางการเงินของหนวยงาน และสถานศึกษาใน
สังกัด รวมทั้งการปฏิบตั ิงานวาเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ และนโยบาย
ของรัฐ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง แกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช
ทรัพยากรอยางประหยัด และคุม คา
2. เพื่อเสริมสรางคุณภาพระบบการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพในกลไกการกํากับดูแลใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร
3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการตรวจสอบ โดยการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู
ตรวจสอบภายใน พรอมทั้งพัฒนาวิธีการตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ
1. เชิงปริมาณ
๑.๑ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารสินทรัพยและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
ในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไป , เงินรายไดสถานศึกษา , การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหใชอาคาร
หรือสถานที่ของโรงเรียน จํานวน 30 โรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 1 ในสวนของระบบเบิกจาย , หลักฐานการจายเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
๑.๒ การตรวจสอบพิเศษตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสั่งการ
๑.๓ หนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน 3 คน ไดรบั การพัฒนาใหมีศักยภาพ และ
ความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานของผูตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
2. เชิงคุณภาพ
๒.๑ สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการดําเนินงานบริหารงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา
๒.๒สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน
การเงิน บัญชี และพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
๒.๓บุคลากรผูตรวจสอบภายในทราบและเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ยึดมั่นในจรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่
เกี่ยวของเปนปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิด ประสิทธิผลที่คุมคา
ตอทรัพยากรที่ใชอยางประหยัด พรอมทั้งพัฒนาระบบและวิธีการตรวจสอบใหครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

1

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/
การดําเนินงาน
- สรุปการปฏิบัติงานและ
ผลการตรวจสอบของ
ปงบประมาณ 2562
ประชุมผูต รวจสอบภายใน
เพื่อ
-กําหนดประเด็นการ
ตรวจสอบปงบประมาณ
2563
-กําหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
-กําหนดงานใหผูตรวจสอบ
รับผิดชอบ
-ประชุมทุกเดือนเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูวิธีการ
ตรวจสอบ
-จัดทําแผนการตรวจสอบ
ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ
-นิเทศติดตามและ
ตรวจสอบการบริหาร
จัดการงบประมาณ การ
บริหารสินทรัพยและการ
ดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจํานวน 30 โรง
-ตรวจสอบพิเศษตาม
สพฐ.และผอ.สั่งการ

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

ดําเนินการเสร็จสิ้น

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง

30 โรงเรียนและ
๑ สพท.

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

ในวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึง วันที่ 30
กันยายน 2563

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม

15,000 บาท

ดําเนินการเสร็จสิ้น
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ดําเนินการเสร็จสิ้น

การดําเนินการแลวเสร็จ
19 โรงเรียน
การดําเนินการตรวจสอบ
และดําเนินรายงานคา
สาธารณูปโภคไตรมาสที่ 1
เสร็จสิ้นแลว

ยังไมไดดําเนินการ
-พัฒนาศักยภาพผู
ตรวจสอบภายใน
- สรุปผลการตรวจสอบ
ยังไมไดดําเนินการ
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ป 2563
- จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ยังไมไดดําเนินการ
ตรวจสอบประจําป 2564
ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ

1. สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการดําเนินงานบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และใชทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาตอเงินงบประมาณของรัฐ
2. สพป.เชียงใหม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ
3. บุคลากรผูตรวจสอบภายในทราบและเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีความรู
ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ที่เกี่ยวของเปนปจจุบันและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลที่คุมคาตอ
ทรัพยากรที่ใชอยางประหยัด พรอมทั้งพัฒนาระบบและวิธีการตรวจสอบใหถูกตองทันตอระบบวิธีที่ปรับเปลี่ยน และครอบคลุมอยางทั่วถึง มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

2
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูด ําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมสี วนไดสวนเสีย
 ไดรบั ความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรบั ความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเ กี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ ดีมาก คิดเปนรอยละ 100
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่............ (โปรดระบุวันที่ดําเนินการ)...............................
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร 15,000.00บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง 12,860.00บาท (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
โรงเรียนที่มีการบริหารงบประมาณ ดานการเงิน บัญชี อยูในระดับดีมาก คือ โรงเรียนบานทาหลุกสันทราย, โรงเรียนบานปางน้ําถุ
, โรงเรียนศรีเนรูห, โรงเรียนบานบวกคาง, โรงเรียนชลประทานผาแตก
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
๑. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ มีการบริหารงบประมาณเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด
๒. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจ มีการดําเนินงานดานงบประมาณ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุมคา สงผลใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว
๓. หนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบ ชี้แนะจากบุคลกรทีม่ ีความรู ความสามารถ ในดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ทางการเงิน การงบประมาณ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี และพัสดุ
ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลที่คุมคาในการใช ทรัพยากรของหนวยรับตรวจ
11. ปญหาและอุปสรรค
งบประมาณทีไ่ ดรบั ไมเพียงพอในการดําเนินงาน ทําใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนางานของหนวยรับตรวจและไมสามารถ
เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาผูตรวจสอบภายในตามโครงการ CGIA ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
เนื่องจากในปนี้มีการตรวจสอบตามสพฐ. สั่งการ ประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติดานการเงินและการบัญชี
ของสถานศึกษา ทําใหในการดําเนินการเขาตรวจสอบตองมีการปรับเปลี่ยนกระดาษทําการและรายงานผลการตรวจสอบ
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13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

โรงเรียนออนใตวิทยาและโรงเรียนบานโหง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางกนกเรขา

(นางกนกเรขา

บุณยรัตน)

บุณยรัตน)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการกลุม/หนวย

1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ตามแผนปฏิบตั ิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
 ไดรบั จัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.............................................................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่
4. วัตถุประสงคของ
โครงการ

งานนโนบายและแผน
นางสาธิกา กิตติธนดิตถ
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

5. เปาหมาย

1. เชิงปริมาณ
- ดําเนินการควบรวม/ยุบเลิก/โอนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอดอยสะเก็ด 5 โรงเรียน
อําเภอสันกําแพง 5 โรงเรียน อําเภอแมออน 2 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
1. ดําเนินการควบรวม/ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ในป 2563 จํานวน 12 โรงเรียน
รอยละ 100
2. ลดความเหลื่อมล้ําและความสูญเปลาทางการศึกษาภายใตมาตรการทีเ่ หมาะสมและ
ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชน รอยละ 100
3. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดานการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 100

1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความสูญเปลาทางการศึกษาภายในมาตรการที่เหมาะสมและ
ความรวมมือของโรงเรียนและชุมชน
2. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดานการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/
การดําเนินงาน
1. ออกติดตาม/
นิเทศ/

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

เพื่อกํากับติดตาม
โรงเรียน 7 แหง ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 1. การดําเนินการลงคะแนน
15 มีนาคม 2563
เสียงหาความสมัครใจใหโอน
สถานศึกษา โรงเรียนบานแมจอง
อําเภอดอยสะเก็ด ไปสังกัดเทศบาล
ตําบลตลาดใหญ เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด
2. รวมประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ของโรงเรียนบาน
รองขี้เหล็ก และโรงเรียนบานสันตน
มวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2563

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม

6,975 บาท
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กิจกรรม/
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม

3. การดําเนินการรวม
ประชุมและประเมินความพรอมใน
การถายโอนสถานศึกษา โรงเรียน
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด
ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ
อําเภอดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2563
4. ออกติดตามและสํารวจขอมูล
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ที่มีนักเรียนมัธยมศึกษา
1-30 คน และแจงแนวนโยบายของ
สพฐ. ใหกับโรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
โรงเรียนบานแมหวาน และโรงเรียน
บานแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
5. รวมประชุมเพื่อชี้แจง
แนวนโยบายแนวทางการดําเนินงาน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ของ สพฐ. ใหกับโรงเรียน
บานตลาดขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
4.สรุปรายงานผล
จัดทําเอกสารรายงานผลการ
กันยายน 2563
ดําเนินงาน
ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ
1. ดําเนินการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน
บานแมจอง อําเภอดอยสะเก็ด ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 1 โรงเรียน
2. ดําเนินการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 2 โรงเรียน
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูด ําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมสี วนไดสวนเสีย
 ไดรบั ความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรบั ความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเ กี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ....................... คิดเปนรอยละ 60
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7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่............ (โปรดระบุวันที่ดําเนินการ)...............................
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร 30,000 บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง 6,975 บาท ( ณ 31 มีนาคม 2563 )
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
……………………………………………………………………………-……………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
- ลดความเหลื่อมล้าํ และความสูญเปลาทางการศึกษาทางการศึกษาภายใตมาตรการที่เหมาะสมและความรวมมือของ
โรงเรียนและชุมชน
- พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทุกแหงใหมีคุณภาพมาตรฐาน
11. ปญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................

13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ
- การลงคะแนนหาความสมัครใจใหโอนโรงเรียนบานแมจอง ไปสังกัดเทศบาลตําบลตลาดใหญ วันที่ 9 มกราคม 2563
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- การประชุมชี้แจงการควบรวมโรงเรียนบานรองขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 15 มกราคม 2563

- การประชุมชี้แจงการควบรวมโรงเรียนบานสันตนมวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 15 มกราคม 2563

5
- การประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลตลาดใหญ ณ เทศบาลตําบลตลาดใหญวันที่ 28 มกราคม 2563

- การติดตามการดําเนินงานและสํารวจขอมูลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 4 มีนาคม 2563
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- การติดตามการดําเนินงานและสํารวจขอมูลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบานแมหวาน อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 4 มีนาคม 2563

- การติดตามการดําเนินงานและสํารวจขอมูลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบานแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 4 มีนาคม 2563

7
- รวมประชุมเพื่อชี้แจงแนวนโยบายแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนบานตลาดขี้เหล็ก อําเภอดอยสะเก็ด วันที่ 13 มีนาคม 2563

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาธิกา กิตติธนดิตถ)

(นางดาวนภา นวมเจริญ)

(นายอวยชัย ศรีตระกูล)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอํานวยการกลุม/หนวย

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1

1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ตามแผนปฏิบตั ิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.......ทดสอบทางการศึกษา......................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจําปการศึกษา 2562

2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่
4. วัตถุประสงคของ
โครงการ

สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา กลุมนิเทศฯ
นายอุทัย ปญญาโกญ นางสาวจรัสโฉม ชมพูมิ่ง
ความเทาเทียมดานคุณภาพ

5. เปาหมาย

1. เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม เขต 1 จํานวน 87 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
มีโรงเรียนที่ไดรับรางวัล IQA Award ครอบคลุมทุกประเภทของโรงเรียน

1 เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพดานระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ O-net โดยมีพฒ
ั นาการตอเนื่องเปนเวลา 3 ป..
2 เพื่อสรางระบบคลังขอมูลของ สพฐ. ดานระบบการประกันฯ สําหรับเปนแหลงศึกษา

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/
การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

ประชุมกรรมการคัดเลือก ไดโรงเรียนทีร่ ับรางวัลดังนี้
โรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA
1) โรงเรียนขนาด
Award ประจําป 2562
ใหญพิเศษคือ
โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม
2) โรงเรียนขนาด
ใหญคือ โรงเรียน
พุทธิโศภน
3) โรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียน
หนองปาครั่ง
2.จัดสรรงบประมาณ
1.โรงเรียนอนุบาล
ใหกับโรงเรียนทีไ่ ดรับ
เชียงใหมจํานวน
รางวัล IQA Award
12,69633 บาท
จํานวน 3 โรงเรียนเพื่อไป 2.โรงเรียนพุทธิโศภน
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
จํานวน 12,696.33
3.โรงเรียนหนองปาครั่ง
จํานวน 12,696.33 บาท
3.ออกติดตาม/นิเทศ/
การนําเสนอของโรงเรียน
ในงานศิลปหัถตกรรม
ระดับภาคเหนือ
4.สรุปรายงานผล
โรงเรียนทีไ่ ดรับโลรางวัล
นําขอมูลลงในฐานขอมูล
ของสพฐ.

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม

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

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

-

5,500

โรงเรียน 3
โรงเรียนที่ไดรับโล
รางวัล IQA Award

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

-

39,089

โรงเรียน 3 โรงที่
ไดรับโล

22-24 ธ.ค.62
จังหวัดสุโขทัย

3 โรงเรียน

ใชเงินที่ไดรับแจงจัดสรร

ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
1. โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นร.มากกวา 2000)ไดโรงเรียนที่เปนตนแบบของเขตพื้นที่คือ อนุบาลเชียงใหม
2. โรงเรียนขนาดใหญ(นร.1001-2000)มีโรงเรียนที่เปนตนแบบของเขตพื้นที่คือ พุทธิโศภน และบานสันกําแพง
3. โรงเรียนขนาดกลาง(นร.301-1000) ไมมี
4. โรงเรียนขนาดเล็ก (นร.นอยกวา 300) ไดแกหนองปาครั่ง,เชิงดอยสุเทพ,และวัดปาขอยใต
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูดําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย
 ไดรับความรวมมือดีมาก  ไดรบั ความรวมมือพอสมควร  ไดรบั ความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเกี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ.....มากที่สุด.................. คิดเปนรอยละ.....90..............
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่....9 ธค.62........ (โปรดระบุวันที่ดําเนินการ)...............................
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน สพฐ.กําหนด
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร......44,589...................บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง. 44,589 บาท
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
โรงเรียนที่รับโลรางวัล IQA Award ดังนี้
1) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษคือ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
2) โรงเรียนขนาดใหญคือ
โรงเรียนพุทธิโศภน
3) โรงเรียนขนาดเล็ก คือ
โรงเรียนหนองปาครัง่
โรงเรียนที่ไดรับเกียรติบัตร
1) โรงเรียนขนาดใหญคือ
โรงเรียนบานสันกําแพง
2) โรงเรียนขนาดเล็กคือ
โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ และวัดปาขอยใต
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
ไดโรงเรียนตนแบบดานระบบประกันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ปญหาและอุปสรรค
การมอบโลจํากัดจํานวน ทัง้ ที่โรงเรียนผานเกณฑมีนอยมาก
เกณฑการคัดเลือกมีหลายดาน แต สพฐ.ใหความสําคัญเพียงดาน O-net
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
1) สพฐ.โดยสํานักทดสอบ ควรมอบโลใหครบทุกโรงเรียนทีผ่ า นเกณฑเขามา เพราะมีคณ
ุ สมบัตเิ ทากัน แต สพฐ.กําหนดให
มอบโลเฉพาะโรงเรียนอันดับหนึ่งเทานั้น สวนอันดับตอไปใหเปนเกียรติบัตร จึงไมจูงใจใหโรงเรียนอื่น ๆ
2) สพฐ.ควรใชเกณฑประเมินดานอื่น ๆ รวมพิจารณาดวย หรือใหน้ําหนักแตละเกณฑเทา ๆ กัน ไมใชดูเฉพาะ O-net
3) มอบอํานาจให สพท. ใชเกณฑคัดเลือก
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13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ปญญาโกญ)
(นายศิริพงษ นวลแกว)
(นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูอํานวยการกลุม/หนวย
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1

สรุปผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
/ ตามแผนปฏิบัติการ (งบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
� ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. สานัก.............................................................................
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1. ชื่อโครงการ
2. กลุ่มงาน /
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
3. สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่2
4. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

บูรณาการการนิเทศ ปีงบประมาณ 2563
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1.เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
2.เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกชั้น
เรียนให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
5. เป้าหมาย
1. เชิงปริมาณ
1.1โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รวม
86 โรงเรียน
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่
อาเภอแม่ออน สันกาแพง ดอยสะเก็ด และอาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 4 คน
1.3 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่อาเภอแม่ออน สันกาแพง ดอย
สะเก็ด และอาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 14 คน
2. เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการ
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ โดยผู้รับการนิเทศนาผลการนิเทศติดตามฯ ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน การบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ผลการดาเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดาเนินงาน
จานวนเป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม/
ผลการดาเนินงาน
ที่เข้าร่วม
(ระบุจานวน
ไป
การดาเนินงาน
(เชิงปริมาณ)
โครงการจริง
วัน/
ในกิจกรรม

วันที่
ดาเนินการ)
1.การประชุมวางแผน
สร้างความเข้าใจ ,
ประชุมปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม
ฯ ของงานตาม
โครงการ/นโยบาย/
ภารกิจ ก่อนการ
ดาเนินการนิเทศ

ประชุมศึกษานิเทศก์
เพื่อสร้างความเข้าใจ
การทางานและกาหนด
เป้าหมาย วิธีการนิเทศ
กากับติดตาม

- ศึกษานิเทศก์
14 คน
- รองฯ
ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งาน 1 คน - ผู้อานวยการ
เขตพื้นที่ 1 คน
-บุคลากรในกลุ่ม
งาน 1 คน

Plc ทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์
ตลอด
ปีงบประมาณ
2563

ผลดาเนินงานเชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.1 ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง

6.2 การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
� บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
� บรรลุผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ
/ ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการทาให้การนิเทศไม่ได้
ครบ
6.2.2 จานวนบุคลากรหรือผู้ดาเนินการ
� มากเกินไป
/ เพียงพอ

� น้อยเกินไป

6.2.3 ความร่วมมือในการดาเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
/ ได้รับความร่วมมือดีมาก � ได้รับความร่วมมือพอสมควร � ได้รับความร่วมมือน้อย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 70

7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
� โครงการได้ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่............ (โปรดระบุวันที่ดาเนินการ)...............................
� ระยะเวลาการดาเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กาหนดในแผน
� ระยะเวลาการดาเนินการโครงการเร็วกว่าที่กาหนดในแผน
/ ระยะเวลาการดาเนินการโครงการช้ากว่าที่กาหนดในแผน เพราะงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ได้รับการ
จัดสรรทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน
8. งบประมาณ

� งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........100,000...............บาท
� งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายจริง........-..............บาท (ณ 28 มีนาคม 2563)
9. มีผลการดาเนินงานที่เป็นที่แบบอย่าง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถ้ามี)
…………-………
10. ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
11. ปัญหาและอุปสรรค
ด้วยข้อจากัดของงบประมาณทาให้การดาเนินงานโครงการไม่เป้นไปตามกิจกรรมและแผนงานที่วางไว้
12. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข สาหรับการดาเนินโครงการในปีต่อไป
การจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.ให้ชัดเจนและตรงตามเวลาที่กาหนดเพื่อที่จะได้ดาเนินงานตามโครงการได้

13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ

โครงการในแผนปฏิบัติการ ของ สพป.เชียงใหม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1.ไดอนุมัติงบประมาณใหดําเนินการในบางโครงการ ใหรายงานผลการใชจายงบประมาณดวย
2.สวนโครงการที่ยังไมไดรับอนุมัติงบประมาณ ใหรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ไดขับเคลื่อน
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
2 การสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปน
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ดวยกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา
3 การปองกันปญหาและแกไขภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใตระบบ
การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ที่ไดรับจัดสรร
ที่ดําเนินการ
20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - มิ.ย.
2563
(นางชนมนิภา ชูแสงศรี)
บูรณาการ กับ ITA

กลุมสงเสริมฯ
(นางสิริพร ไชยรินทร)

สพฐ. จัดสรร

กลุมสงเสริมฯ
(นางสิริพร ไชยรินทร)

4 จิตอาสา เราทําดี ดวยหัวใจ โรงเรียน
ในสังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑

พ.ค.- ส.ค.
2563

ม.ค. -ก.ย.
2563

บูรณาการ กับ ITA กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ค. - ก.ย.
(นางพิลาวรรณ
2563
ลีลาธรรมสัจจะ)

5 โครงการ "โรงเรียนสุจริต"
ปงบประมาณ ๒๕๖๓

สพฐ. จัดสรร

รวม

20,000

กลุมนิเทศ ติดตามฯ เม.ย. - ก.ย.
2563
(น.ส.ประพิณศิริ อินทธิรา)

นโยบายที่ 2

ที่

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

1

การแขนขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๗๐ ปการศึกษา ๒๕๖๓

2

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสอดคลอง
กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
สังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๑

3

การนิเทศติดตามครูปฐมวัยในโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
รุนที่ ๑-๔, ๗ ปการศึกษา ๒๕๖๒

สพฐ จัดสรร

4

พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณ
แบบ STEM ศึกษาใน ระดับปฐมวัย

บูรณาการ
กับ 3+4

5

การวิจัยสงเสริมครูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรในดานการ การจัดการเรียน
การสอน เพื่อสอดคลองแนวทางตามกรอบ
แนว PISA (Programme of Internationnal
Student Assessment)

รอพิจารณา

6

การขับเคลื่อนการนิเทศภายในแบบ
บูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานในสถานศึกษา
100% ปงบประมาณ 2563

7

การฝกอาชีพและการมีงานทําสงเสริม
ความพรอมเด็กไทยสูการเปนผูประกอบ
อาชีพที่มั่นคง

ผูรับผิดชอบ

27,000 กลุมสงเสริมการจัด
อนุมัติ 27,000
การศึกษา
(น.ส.รัตติยา คําอาย)
10,000 กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
(นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ)
กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
(นางนิภา แกวประทีป)

กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
(นางพิราวรรณ
ลีลาธรรมสัจจะ)
กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
(นางวิริน วันสมสกุล)

บูรณากับ
กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ
น.3 โครงการ 5
(นางชนมนิภา
ชูแสงศรี)
รอพิจารณา
37,000

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ธ.ค 2562
พ.ค. -ก.ย.
2563
ต.ค. 2562ก.ย. 2563
พ.ค. -ก.ย.
2563
ธ.ค. 2562 เม.ย. 2563

12 มิ.ย. 12 ก.ค. 63

กลุมนิเทศ ติดตาม ฯ 1 ต.ค. 62(นางชนมนิภา
30 ก.ย.2563
ชูแสงศรี)

นโยบายที่ 3
ที่

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
โครงการ/กิจกรรม

1 สรางขวัญ เสริมทักษะ พัฒนาครูและ
บุคลากร
2 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาและพัฒนาองคกร
สูความเปนเลิศ ประจําป ๒๕๖๓
3 ปรับปรุงชวยเหลือการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

40,000 กลุมบริหารงานบุคคล
ธ.ค. 2562
(นายรักษา
พงษธนาคม)
150,000 กลุมอํานวยการ
1 ต.ค. 2562*อนุมัติครั้งที่ (น.ส.นันทนา
30 ก.ย. 2563
1=40,000
มงคลเทพ)
10,000 กลุมเทคโนโลยี
(นายภูริวัจน
จิตสวาง)

สําหรับโรงเรียนในสังกัดนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑
4 เทคนิคการยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย
5 โครงการบูรณาการนิเทศ ปงบประมาณ
2563
6 พัฒนาระบบงานการบันทึกผลการเรียน
นักเรียนดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SchoolMIS)
7 การพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ(นาฎศิลป) ในศตวรรษที่ 21

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.มณฑาทิพย
ขันแกว)
100,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นายณัฐสิทธิ์
ธงยี่สิบสอง)
8,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นายสราวุธ
ชัยยอง)
รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.นภิศชญา
คําทิพย)

ก.พ. - ส.ค.
2563

1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 256230 ก.ย. 2563
พ.ค. 2563

ต.ค. 2562ก.ย. 2563

ที่
8

9

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

โครงการวิจัยสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
โครงงาน STEM Education เพื่อสิ่งแวดลอม
STEEM (Science Technology Engineering
Enviroment Mathemetic)

20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสาร

40,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
*อนุมัติครั้งที่1
(นางสุขชัญญา
ERIC30,000
เรืองมณี)
ใชเงิน
กลุมสงเสริมการจัด
โครงการ
การศึกษา
อาหารกลางวัน
(นางพิกุลรัตน
จงจรัสนุกูล)

10 โครงการติดตามการดําเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อสุขภาวะที่ดีของ
นักเรียน
11 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน NT และ O-Net (ทดลองนวัตกรรม)
12 ศึกษานิเทศกไทย หัวใจโคชและฟา
(Supervisor As Coach & Facilitator)
13 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

(นางวิริน วันสมสกุล)

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ธ.ค. 2562ส.ค. 2563

ธ.ค. 2562ส.ค. 2563
ต.ค. 2562ก.ย. 2563

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ 16 ต.ค. 62
(นายสราวุธ
31 พ.ค. 63
ชัยยอง)
20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ ธ.ค. 2562(นางวิริน
30 เม.ย. 63
วันสมสกุล)
10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.จรัสโฉม
ชมพูมิ่ง)
418,000

นโยบายที่ 4

การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

1 เยี่ยมบาน และติดตามผลการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สพป. เชียงใหม เขต ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ที่ไดรับจัดสรร
12,000
กลุมสงเสริม
*อนุมัติครั้งที่ 1
การจัดการศึกษา
12,000
(นางอรัญญา วงศดาว)

2 พัฒนารูปแบบและนิเทศ ติดตาม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู
การสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

บูรณาการกับ
กลุมเทคโนโลยี
ในนโยบาย ที่ 3

กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นางนิภา แกวประทีป)

พ.ย. 2562ก.ย. 2563

3 กองทุนปนสุขใหนอง สพป. เชียงใหม
เขต ๑

6,000
*อนุมัติครั้งที่ 1
6,000
รอพิจารณา

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
(น.ส.รัตติยา คําอาย)
กลุมอํานวยการ
(น.ส.นันทนา
มงคลเทพ)

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

4 ประชุมชี้แจงเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
เขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

สพฐ. จัดสรร

6 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนประชารัฐที่มีประสิทธิภาพ

สพฐ จัดสรร

รวม

18,000

ต.ค. 2562 พ.ค. 2563

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

กลุมสงเสริม
ต.ค. 2562 การจัดการศึกษา
ส.ค. 2563
(นางนิภาภรณ
สุริยวงศ)
กลุมนิเทศ ติดตามฯ พ.ย. 2562 (นางนิภา แกวประทีป) ก.ย. 2563

ที่

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

โครงการ/กิจกรรม

1 โรงเรียนสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

10,000

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคาร
สถานที่ สํานักงาน สพป. เชียงใหม
เขต ๑

รอพิจารณา

รวม
นโยบายที่ 5
นโยบายที่ 6

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นายณัฐสิทธิ์
ธงยี่สิบสอง)
กลุมอํานวยการ
(นางศิริวารีย
มีปน)

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ก.พ. - มิ.ย.
2563
ต.ค. 2562ก.ย. 2563

10,000

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

100,000
*อนุมัติครั้งที่
1=50,000

กลุมเทคโนโลยีฯ
(นายภูริวัจน
จิตสวาง)

ม.ค. - ก.ย. 63

30,000
*อนุมัติครั้งที่
1=15,000
3,000
3 โครงการเสริมสรางความรูกฎหมายและวินัย
เชิงบวกสูสถานศึกษา เพื่อการแกปญหา
การกระทําผิดวินัย จรรยาบรรณ และการ
ประพฤติมิชอบ

กลุมเทคโนโลยีฯ
(นายภูริวัจน
จิตสวาง)
กลุมนิติกร
(นางกนกเรขา
บุณยรัตน)

ต.ค. 2562 ก.ค. 2563

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ดูแลปรับปรุงแกไขระบบงานคอมพิวเตอร
และเครือขายอินเทอรเน็ตภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๑
2 สงเสริมการใชระบบขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานสูองคกรที่เปนเลิศ

5 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
6 การประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ KPI

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

50,000
กลุมอํานวยการ
*อนุมัติครั้งที่1 (น.ส.เทพี กับปุละวัน)
10,000
5,000 กลุมนโยบายและแผน
(นางวาสนา ภูผา
5,000

กลุมอํานวยการ
(น.ส.เทพี กับปุละวัน)

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณและพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน

15,000 หนวยตรวจสอบภายใน
*อนุมัติครั้งที่1
(นางกนกเรขา
15,000
บุณยรัตน)

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

8 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

10,000
*อนุมัติครั้งที่ 1
10,000
30,000
*อนุมัติครั้งที่1
14,590
33,000

ต.ค. 2562 ก.พ. 2563

9 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

10 เตรียมความพรอมขาราชการบํานาญ

11 การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
12 เสริมสรางคุณภาพ จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล "ปองกันการทุจริต"

37,650
*อนุมัติครั้งที่1
15,000
สพฐ. จัดสรร

กลุมนโยบายและแผน
(นางสุภาณี
จันทรสกุนต)
กลุมนโยบายและแผน
(นางสาธิกา
กิตติธนดิตถ)
กลุมงานการเงิน
(นางปรียาภรณ
บัวคลี่)
กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.มณฑาทิพย
ขันแกว)
กลุมอํานวยการ
(น.ส.พัชรี สิงหนอย)

1 ม.ค.
31 มี.ค. 63
มิ.ย. - ก.ค.
2563
พ.ย. 2562ก.ย. 2563
มี.ค - ส.ค.
2563

งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

โครงการ/กิจกรรม

ที่

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ

13 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อ
บํารุงรักษา ซอมแซม อุปกรณ สําหรับ
สัญญานระบบการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม DLTV

สพฐ. จัดสรร

กลุมเทคโนโลยี
(นายภูริวัจน
จิตสวาง)

เม.ย. - พ.ค.
2563

14 การพัฒนาสื่อ youtube เพื่อการสื่อสาร
และสรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพ

รอพิจารณา

กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(นายอุทัย
ปญญาโกญ)

พ.ย. 2562 ส.ค. 2563

รวม
นโยบายที่ 7
ที่

318,650

การใชบริบทของจังหวัดเชียงใหม เปนฐานการเรียนรูและตอยอดสูการพัฒนา
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

โครงการ/กิจกรรม

1 สงเสริมการจัดทํานวัตกรรมในสถานศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

3 สรางนวัตกรรมยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษ
ที่ ๒๑

10,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.ประพิณศิริ
อินทธิรา)
รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.ชิดชนก
ชูเจริญกาญจน)
รอพิจารณา กลุมนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.มณฑาทิพย
ขันแกว)

4 มหกรรมวิชาการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

747,650 กลุมนิเทศ /สงเสริม
/นโยบายและแผน

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูองคกร
นวัตกรรม

รวม

757,650

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

โครงการตามจุดเนน
งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร

ผูรับผิดชอบ

1 สรางนวัตวิถีอาชีพในโรงเรียน

13,700

กลุมสงเสริมฯ

2 สรางนวัตกรตัวนอยผานหุนยนต

15,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

3 กระบวนการสงเสริมโรงเรียนตนแบบ
นวัตกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม

20,000 กลุมนิเทศ ติดตามฯ

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

360,000 กลุมนโยบายและแผน

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 สงเสริมสนันสนุนเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพป.ชม.1
5 พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน
หนวยงานตนแบบ สํานักงานสีเขียว

12,000
รวม

420,700

กลุมอํานวยการ

ระยะเวลา
ที่ดําเนินการ
ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

ต.ค. 2562 ก.ย. 2563

1

สรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแผนปฏิบตั ิการ (งบ สพป.เชียงใหม เขต 1)
ไดรบั จัดสรรจาก สพฐ. สํานัก.............................................................................
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
1. ชื่อโครงการ
2. กลุมงาน /
ผูรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่
4. วัตถุประสงคของ
โครงการ
5. เปาหมาย

1..........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
1. เชิงปริมาณ
..............................................................................................................................................................
2. เชิงคุณภาพ
..............................................................................................................................................................

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
6.1 ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/
การดําเนินงาน
ตัวอยาง
1.จัดประชุมอบรม.......
2.จัดสรรงบประมาณ
ใหกับโรงเรียน เพื่อ
ดําเนินการ........

3.ออกติดตาม/นิเทศ/
4.สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
(ระบุจํานวนวัน/
วันที่ดําเนินการ)

ผลการดําเนินงาน
(เชิงปริมาณ)

จํานวนเปาหมาย
ที่เขารวม
โครงการจริง

จัดอบรม ครู เพื่อสราง
ความเขาใจ.....สรางสื่อ.....
กํากับติดตาม
จัดสรรงบประมาณจํานวน
.................บาท ใหกับ
โรงเรียนจํานวน .......แหง
แหงละ................บาท
เพื่อใหขับเคลื่อนงาน
................ในโรงเรียน
เพื่อกํากับติดตาม......

ครูที่รับผิดชอบสาระ
......100 คน

ในวันที่.................
ณ......................

35,000 บาท

โรงเรียน 28 แหง

1-15 ธันวาคม 2562

56,000 บาท

โรงเรียน 10 แหง

5,000 บาท

จัดทําเอกสารรายงานผล
การดําเนินงาน

-

ระหวางวันที่ 1-15
มกราคม 2563
กันยายน 2563

งบประมาณที่ใชไป
ในกิจกรรม

-

ผลดําเนินงานเชิงคุณภาพ
...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2
6.2 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
6.2.1 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกขอ
 บรรลุผลตามวัตถุประสงคบางขอ
 ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค เพราะ……………………………………………………………………………………………
6.2.2 จํานวนบุคลากรหรือผูด ําเนินการ
 มากเกินไป
 เพียงพอ

 นอยเกินไป

6.2.3 ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเกี่ยวของ / ผูมสี วนไดสวนเสีย
 ไดรบั ความรวมมือดีมาก  ไดรับความรวมมือพอสมควร  ไดรบั ความรวมมือนอย
6.2.4 ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย/ผูเ กี่ยวของที่มีตอผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
 ระดับ....................... คิดเปนรอยละ...................
7. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
 โครงการไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่............ (โปรดระบุวันที่ดําเนินการ)...............................
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการในภาพรวมตรงตามที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการเร็วกวาที่กําหนดในแผน
 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการชากวาที่กําหนดในแผน เพราะ.................................................................
8. งบประมาณ

 งบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร.........................บาท
 งบประมาณทีไ่ ดเบิกจายจริง......................บาท (ณ
มีนาคม 2563.......)
9. มีผลการดําเนินงานที่เปนที่แบบอยาง (ระบุชื่อ โรงเรียน ครู นักเรียน กิจกรรม และ รางวัล ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
10. ความคาดหวังและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
11. ปญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินโครงการในปตอไป
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
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13. ภาพที่แสดงถึงผลงาน หรือภาพเหตุการณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการ

(ลงชื่อ)

ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ
(.......................................................)

(ลงชือ่ )

ผูอํานวยการกลุม/หนวย
(.......................................................)

(ลงชื่อ)

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม เขต 1
(.......................................................)

