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คํานํา
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 1 ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2562
ฉบับนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดทําขึ้น
เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
สํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562
ในรอบปที่ผานมา และเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ
อีกทั้งนําขอมูลที่ไดไปใชในวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงานการจัดการศึกษาตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการใหขอมูลและ
สนับสนุนในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชน
ตอหนวยงานในสังกัด บุคลากรที่เกี่ยวของ และหนวยงานอื่นๆ ในการนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ตุลาคม 2562
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ ตามความใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2
พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน การศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) อานาจหน้าที่ในการบริ หารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร การศึกษา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(2) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจั ดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ.
2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รั บให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน การจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10.ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11.ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปกั บ องค์ ก ร หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด โดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ให้ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
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(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่ งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก)จั ดทานโยบายและแผนพัฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเ คราะห์ ก ารจั ดตั้ งงบประมาณเงิ นอุ ดหนุน ทั่ว ไปของสถานศึก ษาและแจ้ งการจัด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การ มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนัง สือรับรองต่าง ๆ การออก
บัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดี
ของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และ จรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(จ) ดาเนิ น การเกี่ย วกับการลาศึกษาต่อ ฝึ กอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศติดตามและประ เมินผลการจัดการศึกษามี อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อน ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒน าหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียน รู้ของผู้เรียน
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(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่ การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษา ตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และ มาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผู้บาเพ็ญ ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการ นักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
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(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับผลผลิต หรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(10) กลุ่มกฎหมายและคดีให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมี
อานาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ .
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงาน
คดีของรัฐ
ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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แผนผังพื้นที่บริกำร
อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด และอาเภอแม่ออน

11

โครงสร้ำงกำรบริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1

ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบในพื้นที่
4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันกาแพง และอาเภอแม่ออน ซึ่งมีปริมาณ
การศึกษา ดังนี้
1. ปริมำณกำรศึกษำ
ตารางที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562
ที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
(คน)
1
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.1 ผู้อานวยการ
1
1.2 รองผู้อานวยการ
2
1.3 กลุ่มอานวยการ
8
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9
1.5 กลุ่มนโยบายและแผน
6
1.6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6
1.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5
1.9 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
15
1.10 หน่วยตรวจสอบภายใน
3
2
ลูกจ้างประจา
4
3
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
12
รวมทั้งสิ้น
72
ตารางที่ 2 จานวนสถานศึกษา นักเรียน ครู และห้องเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562
ที่

อาเภอ

จานวน
สถานศึกษา

จานวนนักเรียน(คน)

จานวนครู(คน)

จานวนห้องเรียน
(ห้อง)

1
2
3
4

เมืองเชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
สันกาแพง
แม่ออน
รวมทั้งสิ้น

31
25
22
9
87

10,804
4,244
4,675
1,313
21,036

537
267
237
83
1,124

407
253
219
75
954
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จากตาราง พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปี
การศึกษา 2562 มีสถานศึกษา จานวนทั้งสิ้น 87 แห่ง นักเรียน 20,684 คน ครู 1,128 คน และห้องเรียน
960 ห้อง อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 18 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 21 : 1
2 คุณภำพกำรศึกษำ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ระดับสังกัด

ระดับเขตพื้นที่

ภาษาไทย
55.90
54.61
59.64
คณิตศาสตร์
37.50
35.65
42.67
วิทยาศาสตร์
39.93
38.83
42.02
ภาษาอังกฤษ
39.24
35.47
42.89
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ
42.97
41.14
46.81
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-Net) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ทุกกลุ่มสาระปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET)
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวม 4 สาระ

ระดับประเทศ

55.90

37.50

39.93

39.24

42.97

ระดับสังกัด

54.61

35.65

38.83

35.47

41.14

ระดับเขตพื ้นที่

59.64

42.67

42.02

42.89

46.81
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
รายการผลการประเมิน
ระดับสพป.
จาแนกตามกลุ่มสาระ
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ.
ชม.1
ภาษาไทย
54.42
55.04
55.38
คณิตศาสตร์
30.04
30.28
27.31
วิทยาศาสตร์
36.10
36.43
35.94
ภาษาอังกฤษ
29.45
29.10
27.29
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ
37.50
37.71
36.48
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-Net) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 สาระหลักปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด
ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561
60

54.42

55.04

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)

55.38

50
36.1

40

36.43

30.04 30.28
27.31

30

37.5

35.94
29.45 29.1

37.71

36.48

27.29
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10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
ระดับประเทศ

วิทยาศาสตร์
ระดับ สังกัด

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ย 4 กลุม่ สาระ
ระดับ สพป. ชม. 1

จากสภาพการด าเนิ น งานด้ านผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น (คะแนน O - NET) พบว่ า ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน O - NET) สูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด แต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระ และเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะ
ด้านให้เกิดการทางานในเชิงลึกต่อไป
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3.การจัดการงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
บริ ห ารจั ดการงบประมาณที่มีป ระสิ ท ธิภ าพอย่างจริงจั งและต่อเนื่ อง โดยกาหนดเปูาหมายให้ ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
ซึง่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีผลการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณา ดังต่อไป
ตารางที่ 5 การเบิกจ่ายงบประมาณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณภาพรวม(บาท)
100,000,000.00
90,000,000.00
80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

99.87
96.45

99.86

98.13
บุคลากร

ดาเนินงาน

อุดหนุน

งบลงทุน

งบได้ รับจัดสรร

5,525,837.00

67,098,580.00

92,086,261.00

66,443,500.00

เบิกจ่าย

5,422,711.00

64,713,592.54

91,969,690.00

66,350,460.67

ร้ อยละ

98.13

96.45

99.87

99.86

วิธีก ารดาเนิ น งาน ส่ ว นราชการได้ รับ อนุ มัติเ งิน งวด แจ้ งให้ ผู้ รับผิ ดชอบเพื่อ ดาเนิ นการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องและดาเนินการในระบบ GFMIS ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
ดังนี้ จัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS จ่ายเงิน/แจ้งเจ้าหนี้กรณีเงินโอนเข้า
บัญชีธนาคาร แล้วเรียกใบเสร็จรับเงิน ผลการดาเนินงานทาให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการ
เบิก-จ่ายให้ได้ตามเปูาหมาย
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ผลกำรดำเนินงำนด้ำนนโยบำย
นโยบำยที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
โครงกำรน้อมนำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
กิจกรรมหลัก
-กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การน้อมนาพระราโชบายสู่การปฏิบัติ โครงการร่วมระหว่าง สพป.
เชียงใหม่ เขต 1 และ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง)
-กิจกรรมการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ
-การคัดเลือกกิจกรรมเด่นเพื่อบันทึกถ่ายวีดีทัศน์สาหรับการเผยแพร่และสร้างโรงเรียนแกนนา
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนั กในการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา แก่ ผู้บริหาร, ครู และ
บุคลากร ในสถานศึกษาในสังกัด 87 โรงเรียน จานวน 120 คน
ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผลการนิเทศและการสังเคราะห์ ได้คัดเลือก 4 กิจกรรมสาหรับการถ่ายทาคลิปวีดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่
ได้แก่ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ โรงเรียนวัดสวนดอก โรงเรียนชลประทานผาแตก โรงเรียนวัดข่วงสิงห์
ปัญหำอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
-ควรมีการส่งเสริมการนิเทศที่ใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือมากขึ้น
-ควรส่งเสริมการบูรณาการมากยิ่งขึ้น ทั้งการทางานร่วมกันระหว่างองค์กร หน่วยงาน หรือโครงการ
ต่างๆ ที่ลงสู่โรงเรียน
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โครงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์“รวมพลังจิตอำสำพัฒนำค่ำยลูกเสือสุเทพ”
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลัก
-กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ”
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กิจกรรมลูกเสือจิ ตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒ นาค่ายลู กเสือสุเทพ” ในวันที่ 27
มิถุน ายน 256 ณ ค่ายลู กเสือสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ มีมีลู กเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลู กเสือ ผู้ บาเพ็ญ
ประโยชน์ จากสถานศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ
ใกล้เคียง จานวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม
จากการจัดกิจกรรมสามารถ กระตุ้มจิตสานึกในการทาความดีเพื่อสังคม ให้เกิดแก่ลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และส่งเสริมให้แสดงออกถึงความมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สั ง คม มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และน้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกคล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย และถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ปัญหำและอุปสรรค
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วน ไม่ได้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทาให้การเตรียมการเรื่องอาหารและ
อาหางว่างไม่เพียงพอ และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาฯ ไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ในสานักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ขยายผลสู่ในระดับสถานศึกษา เพื่อกระตุ้นจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดีให้เกิดกับครู นักเรียน และบุคลากรใน
หน่วยงาน จนเป็นพฤติกรรมนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืน
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โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(ภายใต้การสนับสนุนของ
กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง) จานวน 276 คน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่การประเมินระดับภาคและประเทศเพื่อรองรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปี 2561 และ 2562 จานวน 9 โรง
กิจกรรม 3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนขับเคลื่อนศาสตร์พระราชสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 12 โรง
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง” (การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) จานวน 220 คน
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด 87 โรง มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการการจัด
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับจากสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ด้านการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและการบริห ารจั ดตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งและเป็ น
สถานศึกษาที่มีผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ
1. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและครูวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดจานวน 120 คน ได้รับความรู้และนาสู่การปฏิบัติจัดทาแผนการการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ผู้ อานวยกลุ่ ม และบุ คลากรในส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษา
เชียงใหม่ เขต 1 จานวน 120 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 การสร้างจิต
อาสาและประวัติศาสตร์ชาติไทย
3. การพัฒนาหลักสูตร “การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” (การจัดการศึกษา
ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง) จานวน 220 คน ซึ่งแต่ละโรงเรียนประกอบด้ว ยครู ผู้สอน 2 คน
นักเรียนแกนนา 4 คน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาปรากฏผลการดาเนินงานชัดเจน ให้จัดส่ง
ข้อมูลประกอบการคัดกรองเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาจานวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรีย นบ้านร้องขี้เหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียน ทาเหนือวิทยา
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ทั้งนี้ในปี 2561 โรงเรียนผ่านการคัดกรองและ
รองรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้จานวน 1 โรง คือ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ และในปี 2562 จานวน 4
โรง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ โรงเรียนทาเหนือวิทยา และโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ปัญหำและอุปสรรค
ขาดงบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาอย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น ควรจั ด สรร
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานให้กับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
รองรับการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การบูรณาการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริงให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงและสามารถดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยืน
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต)
กิจกรรมหลัก
-กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา
-กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง Project Citizen
-นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภาคเหนือ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนในสังกัด 87 แห่ง ใช้หลักสูตรต้านทุจริต
2.มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบกิจกรรม
กิจกรรมสร้างสานึกพลเมือง Project Citizen ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
กิจกรรมการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ
ซึ่งเข้าร่วมการนาเสนอและประกวดกิจกรรมฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล (โรงเรียนสุจริต) ในเวทีภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรง เชียงใหม่ภูคา
ปัญหำและอุปสรรค
ผู้บริหารสถานศึกษาบางโรงให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่เน้นวิชาการ แต่ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
โรงเรียนสุจริตหรือการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาค่อนข้างน้อย เพราะคิดว่าเป็นกระแส
และไม่ตอบโจทย์ของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ต้องใช้ระยะเวลาและความต่อเนื่อง อีกทั้งโรงเรียนมีภารงานมาก ต้องมี
การบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียน โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ทุก
โรงเรียนต้องผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ผู้บริหารการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความสนใจ คอยตระตุ้นและประชุมฯ เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ให้ความรู้ และวิธีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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โครงกำรกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
กิจกรรมหลัก
ค่ำยทักษะชีวิตพิชิตปัญหำ ต้ำนภัยยำเสพติดของเยำวชน ในสังกัด
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนแกนนาเฝ้าระวัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 27 โรง ๆ ละ 4 คน จานวน
108 คน จัดค่ายขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ส.ค. 62 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด(ค่ายสุเทพ)
2.นักเรียนที่เข้าค่ายทักษะชีวิต มีการพัฒนาด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิต อย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อม
ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม และกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยผ่านกิจกรรมตาม
กระบวนการเสริ มสร้างทัก ษะชีวิต ที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ทาให้ นักรเยนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ตาม
ความสามารถของตนเอง การเป็นคนดีเห็นคุณค่าของตนเองและส่วนรวม อันจะนามาซึ่งสติปัญญาที่ดีมีความคิด
สร้างสรรค์ทาให้ได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองในอนาคต
ปัญหำและอุปสรรค
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอ กับเป้าหมายที่ สพฐ. กาหนด ได้บูรณาการเงินงบประมาณจาก
แผนงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพิ่มเติมอีก 17,900 บาท
ข้อเสนอแนะ
1.งบประมาณที่จัดสรรให้ดาเนินการ มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก สพฐ.กาหนดเป้าหมายให้จัดอบรมฯ ตาม
หลักสูตร 3 วัน 2 คน จานวน 100 คน โดยไม่ได้คานึงถึงข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการของหน่วยปฏิบัติ
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ระดับปฏิบัติ เนื่องจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ของหน่วยงาน มีจานวนจากัด
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กำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
กิจกรรมหลัก
-ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.ชม. 1 จานวน 28
โรงเรียน ๆ 10 คน รวมทั้งสิ้น ๒๘๐ คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายเหนือเกล้า
อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายในการเร่งรัดการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ให้ครอบคลุมทุกมิติ
อย่างเข้มงวด อาทิ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ลดลง การ
ปราบปรามผู้กระทาผิดโดยบังคับกฎหมายอย่างจริงจัง และการฟื้นฟูและบาบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้
อย่างปกติ และเปิดพื้นที่ให้นักเรี ยน มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างทักษะชีวิต จิตอาสา ดนตรี กีฬา เพื่อไม่ให้เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ยาเสพติด อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
ปัญหำและอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
1.งบประมาณที่จัดสรรให้ดาเนินการ มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก สพฐ.กาหนดเป้าหมายให้จัดอบรมฯ ตาม
หลักสูตร 3 วัน 2 คน จานวน 100 คน โดยไม่ได้คานึงถึงข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการของหน่วยปฏิบัติ
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ระดับปฏิบัติ เนื่องจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 ของหน่วยงาน มีจานวนจากัด
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นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะ
นักเรียนเป็นรำยบุคคล และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและพื้นที่
กิจกรรมหลัก
-จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในทีมงานได้แก่ กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ คณะทีมงานบริหารระดับเขต
พื้นที่
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประกาศของ สพป.เชียงใหม่เขต 1 เรื่อง การใช้กรอบสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
ของการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
-นิเทศ ติดตามผลการดาเนินการตามโครงการนิเทศ 100 %
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. สถานศึก ษาในสั ง กัด สพป.เชีย งใหม่ เ ขต 1 จ านวน 87 แห่ ง ได้ พั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษาให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนาไปจัดการ
เรียนการสอน
2.นักเรียน 21,036 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ 3Rs8C
เชิงคุณภาพ
1.ด้านสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น มีข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมาใช้ในการบริหารจัดการ
2.ด้านผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันหลักแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
3.ด้านผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
4.ด้านเครือข่าย สถานศึกษามีเครือข่ายในการบริหารจัดการได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการ องค์กรของ
รัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ปัญหำและอุปสรรค
1.ครูส่วนหนึ่งยังขาดองค์ความรู้ด้านการสอนเพื่อให้ผู้เรียนทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2.สถานศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นเปิดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการหรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพมากกว่าที่จะเปิดรายวิชาที่เน้นทักษะชีวิต
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ข้อเสนอแนะ
1. เร่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้STEM ศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการภายในสาระ ข้ามกลุ่มสาระ การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการฝึกทักษะด้านอาชีพทั้งนี้ควรให้ความสนใจและมุ่งเน้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กิจกรรมหลัก
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ/บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kahoot
-นิเทศ กากับและติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของแต่ละเครือข่ายวิชาการ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ/บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kahoot ในวันที่16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
จังหวัดเชียงใหม่ มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 103 คน
ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสื่อและบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Kahoot สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะภาษา
เพื่อการสื่อสารได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ ป.6 และ ม.3 จานวน 14 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 1531 มกราคม 2562
จากการนิเทศพบว่า ครูมีการใช้โปรแกรม Kahoot เป็นเครื่องมือช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ
O-Net นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ ชอบ และจดจาได้ไว ครูสามารถตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนได้
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
ปัญหำและอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ครู ผู้ ส อนต้ อ งมี ก ารวางแผนและเตรี ย มความพร้ อ มทุ ก ด้ า น เช่ น การจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ อุ ป กรณ์
แบบทดสอบ ห้องเรียนที่เหมาะสม
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โครงกำรอบรมขยำยผลกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) และกำรนิเทศ ติดตำมเพื่อกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษทั้งระบบ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลัก
-การอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ประจาปี 2562
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ดาเนินการจัดอบรมขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ประจาปี 2562 ให้กับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม Boot Camp ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบเอกหรือไม่จบเอก
วิชาภาษาอังกฤษ ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่
ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผล
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative
Approach และ Active Learning ได้
ครู ที่ผ่ านการอบรมเชิงปฏิบัติ การการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากการขยายผล
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม
ปัญหำและอุปสรรค
การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมาไม่ตรงกับแผนที่
กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี
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โครงกำรกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
กิจกรรมหลัก
1.โครงการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา 2561
-ครูปฐมวัยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นาผล การอบรมขยายผล
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยครั้งต่อไป
-ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบนาผลการอบรมวางแผนการนิเทศติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนตาม
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การเขียนแผนจัดประสบการณ์นาไปปฏิบัติจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม 6 หลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของครูปฐมวัย
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ
-การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือทางวิชาการด้านการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการนักเรียนเพิ่มขึ้น
-การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาได้รับความรู้ในการจัดทาแผนจัดประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง
-การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาได้รับความรู้การประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560
-การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้ สะอาด สะดวก ปลอดภัย อย่างสม่าเสมอ
ผลกำรดำเนินงำน
-ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษา
เชิงปริมำณ
1.นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด จานวน 1 โรงเรียน ๆ ละ 2 ห้อง ๆละ
6 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้น จานวน 1 โรงเรียน ๆละ 1 ห้องๆละ 6
คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง จานวนทั้งสิ้น 18 คน
2.นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จานวน 3 โรงเรียนๆละ 1ห้องๆละ
6 คนได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) โรงเรียนชุมชนบ้านสหกรณ์ 2 รวม
ทั้งสิ้น จานวน 18 คน
3.นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทั่วไปที่เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย จานวน 6 โรงเรียนๆละ 6
คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันกาแพง โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว โรงเรียนวัดสันป่าค่า โรงเรียน
วัดหนองป่าครั่ง โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก รวมทั้งสิ้น จานวน 36 คน
เชิงคุณภำพ
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ( EQ : Emotion Quotient)
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2. สพป.เชียงใหม่เขต 1 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่
3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3.จัดประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นาไปปฏิบัติในชั้น
เรียน จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย2561 ประกอบการจัดประสบการณ์ตาม
แผนจัดประสบการณ์ในกิจกรรม 6 หลักได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมเสรี(เล่นตามมุม) กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดร้อยละ 100
-โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ตาม
คู่มือการประเมินพัฒนาการของหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ.(สวก.) ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย
อารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้สู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด้านร่างกาย ร้อยละ 98.35
ด้านอารมณ์ จิตใจร้อยละ 99.21 ด้านสังคมร้อยละ 99.49 และด้านสติปัญญา ร้อยละ 96.21
ปัญหำและอุปสรรค
กิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากกิจกรรมมีมากกว่าจานวนเวลาที่
กาหนด และบางกิจกรรมต้องใช้เวลามากในการดาเนินการของผู้เข้าอบรม บางกิจกรรมจึงไม่ได้ปฏิบัติอย่างเชิง
ลึกในหลักวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสาหรับครูผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่องและ สาหรับผู้เกี่ยวข้อง
2. ขอให้มีงบประมาณในการการดาเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อๆไป
3. ของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดอบรมและการนิเทศ ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
4. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยเพิ่มขึ้น
5. ควรส่งเสริมให้มีครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย เพื่อช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัยจากครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โครงกำรค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร
กิจกรรมหลัก
1.อบรมเชิงปฏิบั ติการครูวิทยากรรักษ์.. รักษ์พงไพรปี 2562 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ)
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 12 พฤษภาคม2562
2.ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ๒ ศูนย์ๆ ละ 4 รุ่น รวม ๘ รุ่นๆ ละ ๓ วัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562
ณ ศรร.เชียงใหม่ 4 รุ่น และ ศธส.เชิงดอย 4 รุ่น
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
๑. ครูผู้สอน ๑๔๐ คน
๒ นักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จานวน 480 คน
๓. องค์กรภาคเครือข่าย ๑๓ หน่วยงาน
๔ .โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๒๔ โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี และสามารถเป็นวิทยากรได้
๒. นักเรียนเห็นความสาคัญและสามารถปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. องค์กรภาคีเครือข่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ปัญหำและอุปสรรค
ด้วยเวลาที่จากัดทาให้การนิเทศติดตามไม่ได้ทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
สร้างทีมงานร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมออกนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
กิจกรรมหลัก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
จัดการอบรมในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562
ผลกำรดำเนินงำน
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 101 คน มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
ปัญหำและอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยครูผู้สอนภำษำอังกฤษโครงกำรMini English Program (MEP) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษโครงการMini English Program(MEP)เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่าง วันที่17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์
เด้นเชียงใหม่
ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์ที่เขต
พื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษากาหนด
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3. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโครงการMini English
Program (MEP)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ปัญหำและอุปสรรค
ระยะเวลาที่จัดน้อยเกินไป ขาดงบประมาณดาเนินการ ขาดการนิเทศ ติดตามอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
จัดอบรมภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการตามโครงการ วางแผนนิเทศ
ติดตามสม่าเสมอ

------------------------------------------------------โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่องและ
ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้
กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการคัดกรองการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระดับ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนด้วยกระบวนการ
Active Learning
ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูพัฒนาและสร้างสื่อ นวัตกรรมการอ่าน การเขียนและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยแม่ ก กา สระ อา อี อู เอและแอ
ได้เหมาะสมตามวัย
3. สถานศึกษาใช้เทคนิคและวิธีการสอนผ่านกระบวนการ Active Learning ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปัญหำและอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ทาให้ผลงานสาเร็จด้านการพัฒนาครูผู้สอนและระดับความพึงพอใจ คือความตั้งใจของครูที่ได้รับ
พัฒนาในสิ่งที่คาดหวังและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชั้นเรียน ความเป็นกัลยาณมิตรและความสามารถ ความ
ศรัทธาของวิทยากรในการบรรยายที่สร้างผลงานเชิงประจักษ์เพื่อสู่การจัดการเรียนการสอนได้จริง แนวนโยบาย
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ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริงและที่สาคัญที่สุด
คือการนิเทศ ติดตามที่เน้นความช่วยเหลือของศึกษานิเทศก์อย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับครูผู้สอน

-----------------------------------------------------โครงกำรดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
(กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET))
กิจกรรมหลัก
1)แนวทางหรือวิธีการในการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดาเนินการทา
โครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
2)การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนส่งเสริมเตรียมความพร้อมครูเป็น Facilitator
3)การเตรียมความพร้อมผู้เรียนการติดตามการทดสอบ Pre –ONET
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น อยู่ในลาดับของเขตพื้นที่ๆสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด
2.ผลการเปรียบเทียบจานวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจานวน....4...กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากปีการศึกษา 2560
3.ผลการเปรียบเทียบจานวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจานวน...4..กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2560
ปัญหำและอุปสรรค
-ไม่มี
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี

38

นโยบำยที่ 3 พัฒนำผูบ้ ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำและพัฒนำองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ ประจำปี 2562
กิจกรรมหลัก
ดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารโรงเรียน
จานวน 88 คน
1.2 ผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จานวน 11 คน
1.3 บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จานวน 70 คน
รวม
จานวน 168 คน
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร สามารถดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่จะนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ผลกำรดำเนินงำน
ตลอดปีงบประมาณ 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,422 คน ได้เข้ารับการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการทดลองใช้แนวทางการวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และจัดทาเครื่องมือวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-การพัฒนาบุคลากรมอนเทสซอริระดับการนิเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สาหรับผู้เรียน
หลักสูตรการพัฒนาชานาญการ วิทยากรมอนเทสซอริสากล
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ กาหนดแนวคิด จุดเน้น คาอธิบายรายวิชา ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา การจัดการ
เรียนรู้สาระพุทธศาสนา ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
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-การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดาเนินงานสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากรพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
-เสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการเพชรในตม” ปี 2562
-การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability
Development)
-ฝึกอบรมวิชาชีพ “สาขาการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(แอร์) และการล้างแอร์” (รุ่นที่1)
-อบรมครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ของ
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน(รอบที่2)
-อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทาห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์มอบให้โรงเรียนเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558
-ฝึกอบรมโครงการจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจา” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
-อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาครูระดับประถมศึกษา เพื่อป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่
-ฝึกอบรมหลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์” ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัด
เชียงใหม่
-อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ.2562
-ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง(sQip)
-อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลเป็นวิทยากรต้นแบบ (การอบรมวิทยากรชุดขุนด่านปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปภาค 3) “โครงการสร้างเสริมกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง”
-การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ ในกลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฯลฯ
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นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคี ุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4,7,9 ปีกำรศึกษำ 2562
กิจกรรมหลัก
1.พัฒนาโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4,7,9 ปีการศึกษา 2562
จานวน 59 โรงเรียน
2.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 20 กิจกรรมตามใบกิจกรรมและ โครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามรูปแบบวัฏจักรแบบสืบเสาะ จานวน 2 รอบ ของโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 3,9 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 28 โรงเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินคงสภาพ
ความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเฉพาะโครงงานแต่ละโครงงานจัดกิจกรรมในรูปแบบการ
สารวจ และการสืบเสาะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
รุ่นที่ 3,9 ปีการศึกษา 2562 จานวน 28 โรงเรียน
2.โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 2,7 ปีการศึกษา 2561 จานวน 13 โรงเรียนผ่านการประเมินจานวน
13โรงเรียนและไปรับตราพระราชทานบ้านวิทย์ ที่กทม.

------------------------------------------------------------------โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้ดาเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัย
เรียนทุกคนทั้งในเขตบริการและนอกเขตบริการ โดยถือเป็นนโยบายสาคัญและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมดาเนินการในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ โดยวางระบบและมีมาตรการการรับนักเรียน
เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จัดเก็บข้อมูลจานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษาปัจจุบัน
และปีการศึกษาต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักเรียน
2. สารวจรายชื่อประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของพื้นที่
การศึกษา เป็นรายตาบลและรายโรงเรียน ก่อนปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน 1 ปีโดยประสานขอข้อมูลจากสานัก

41

ทะเบียนอาเภอและสานักทะเบียนท้องถิ่น
3. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาภาคบังคับก่อนปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน 1 ปี
4. จัดส่งรายชื่อประชากรวัยเรียนซึ่งมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2562 จาแนก
ตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนเพื่อทาหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1 ปี และ
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กดังกล่าว
5. จัดส่งคู่มือแนวทางการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คู่มือและแนวปฏิบัติ
สาหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
เพื่อให้โรงเรียนถือปฏิบัติได้ถูกต้อง
6. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน และแจ้งสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
7. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
มอบหมายให้รองผู้อานวยการที่รับผิดชอบพื้นที่แต่ละอาเภอร่วมประชุมประจาเดือนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียนทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
8. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ เพื่อประสานงานการรับนักเรียน ให้บริการกับ
นักเรียนและผู้ปกครองตลอดช่วงเวลาของการรับนักเรียนเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนครบทุกคน
9. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน และแต่งตั้งคณะทางานประจาศูนย์ประสานงาน เพื่อ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร อานวยความสะดวกแก่นักเรียนและ ผู้ปกครอง
กรณีไม่มีที่เรียน
10. ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และรายงานผลการเกณฑ์เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับของโรงเรียน ทั้งนักเรียนที่มีชื่อในเขตบริการของโรงเรียนและนอกเขตบริการของโรงเรียน หลังจากสิ้นสุด
การรับนักเรียน และรายงานผลการตรวจสอบให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ทราบ
11. ประสานโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
12. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทางเลือก และการศึกษาตามอัธยาศัย
13. ประสานศูนย์การศึกษานอกระบบฯจังหวัด/อาเภอ ให้จัดการศึกษาสาหรับเด็ก ที่ไม่สามารถเข้า
เรียนโรงเรียนในระบบได้
14. ให้โรงเรียนมีบทบาท หน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติ
เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
15. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวบรวมผลการเกณฑ์เด็กจากสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อ
ตรวจสอบกับรายชื่อประชากรวัยเรียนในพื้นที่ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ค้นหาเด็กตกหล่นที่ยังไม่ได้
เข้าเรียนกับข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน
16. ขอความร่วมมือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลเด็กในเขตพื้นที่
บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่ไปเข้าเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

42

ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อ
การวางแผนการรับนักเรียน
2. ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ในเขตพื้นที่บริการ เข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ ร้อยละ 100
เชิงคุณภำพ
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย และเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท
ปัญหำและอุปสรรค
1. การประสานงานข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร์ มีความยุ่งยาก เนื่องจาก ศูนย์ข้อมูลไม่สามารถให้
ข้อมูลประชากรวัยเรียนได้ เพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสารชั้นความลับของหน่วยงาน ต้องประสานงานโดยตรง
กับสานักทะเบียนราษฎรท้องถิ่นและอาเภอทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่ จานวน 14 แห่ง
2. ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการ
สอนมาก ส่งผลให้การติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่รับผิดชอบ เกิดความล่าช้า
3. การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ล่าช้า
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาการศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอีกครั้ง หลังจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ไปแจ้งการเข้าเรียน กับสถานศึกษาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน
5. ค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียน ในโรงเรียนยอดนิยม
6. การคมนาคมที่สะดวก ทาให้นักเรียนมุ่งมาเรียนในเมือง หรือโรงเรียนยอดนิยม จนเกินจานวนที่
โรงเรียนจะสามารถรับได้
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานส่วนกลาง ควรประสานงานกรมการปกครอกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับข้อมูลประชากรวัย
เรียนที่จะเข้าเรียน เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการติดตามการเข้าเรียน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเน้นย้านโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. การกาหนดบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรับ นักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามตามลาดับ เพื่อความรวดเร็วในการ
ขับเคลื่อนตามนโยบายในการรับนักเรียน
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--------------------------------------------------------โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรใช้งำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม รูปแบบใหม่
กิจกรรมหลัก
1.จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงการนา NEW DLTV มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
2.จัดการประชุมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
3.การตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) จานวน 38 โรงเรียน
4. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ใช้ NEW DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจนประสบผลสาเร็จเพื่อเป็น
แบบอย่าง
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาในสังกัด 87 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณจัดสรร
ครุภัณฑ์ DLTV จานวน 38 แห่ง
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เห็นความสาคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 38 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีหนังสือสั่งการแจ้งให้โรงเรียนได้รับทราบหลักการและแนวดาเนินงาน ซึ่ง
ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนา DLTV เป็น NEW DLTV กล่าวคือเป็นการปรับ
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ เปลี่ยนแปลงระบบ DLTV จากระบบ SD เป็นระบบ
HD ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 โดยใช้ระบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบ HD หรือ Height Definition ที่มีความ
คมชัดสูง ทั้งภาพและเสียง นอกจากนี้ยังนาระบบ Cloud Computing มาใช้ในการบริหารจัดการในระบบการ
เรียนการสอนระบบใหม่
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3. จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจงการนา NEW DLTV มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเชิญ นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ และนางสาว
ประภัสสร ชัยศรี ครูโรงเรียนวัดหน่องป่าครั่ง ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการ และจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ NEW DLTV อีกทั้งได้รับเชิญจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
วิทยากร และคณะทางานในระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา
แก้ปัญหาด้วยการใช้ NEW DLTV ที่มีครูต้นแบบ ตรงสาขา เด็กได้เรียนเต็มเวลา มีสื่อสนับสนุน ซึ่งเป็นระบบ
ดิจิทัล มีรูปแบบการสอนในเว็บ DL ครูสามารถดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมศึกษาบทเรียนก่อนสอนจริง
4. จัดการประชุมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกลุ่มงานสื่อและเทคโนโลยี สพป.เชียงใหม่
เขต 1 ได้น้อมนาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning) อย่างทัว่ ถึง ทุกห้องเรียน แก้ปัญหา การขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กครู
สามารถจัดการเรียนรู้ ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเหลื่อมล้าทางการ ศึกษาลดช่องว่าง
และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทุกคนอันเป็นการดาเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและ
สนองพระราชดาริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าและดาเนินตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
5.กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียนในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) จานวน 38 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2562
6. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ใช้ NEW DLTV ในการจัดการเรียนการสอนจนประสบผลสาเร็จเพื่อ
เป็นแบบอย่าง เพื่อเตรียมจัดนิทรรศการและเตรียมนาเสนอบนเวทีการประชุม สพฐ. สัญจร โรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกมีดังนี้ -โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ใช้ NEW DLTV เต็มรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
ปัญหำและอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ควรมีเวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา หรือระหว่าง
เขตพื้นที่การศึกษา และในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
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นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรกำรให้ควำมรู้ด้ำนระบบประกันและวิธีกำรประเมินแนวใหม่โดยกำรแบ่งปัน
กิจกรรมหลัก
-การให้ความรู้ด้านระบบประกันและวิธีการประเมินแนวใหม่โดยการแบ่งปัน
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
-ให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนระบบประกันฯ และวิธีการประเมินทุกโรงเรียนในสังกัดจานวน 1 วัน
-มอบเอกสาร คือ มาตรฐานการศึกษา และแนวการเขียนรายงาน SAR แก่ผู้บริหาร เพื่อนาไปขยายผล
ในระดับโรงเรียน
-อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและงานวิช าการฯ โรงเรียน จานวน 1 วัน โดย
เขียนไปแต่ละอาเภอจานวน 3 จุด/ครั้ง
-การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดโดยศึกษานิเทศก์ทุกคน ผ่าน
โครงการนิเทศเต็มพิกัด
-การพัฒนาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้โรงเรียนแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมประเมินคุณภาพภายใน แต่ละโรงเรียน
ตามระบบประเมินแนวใหม่
-การเสริมความรู้แก่ครู โรงเรียนที่ร้องขอในการกาหนดเป้าหมาย การเขียน SAR และการนามาตรฐาน
การศึกษาลงสู่การปฏิบัติ
ปัญหำและอุปสรรค
ผอ.รร.บางส่วนยังไม่ตระหนักในการใช้ระบบประกัน
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดให้ระบบประกันคุณภาพเป็นกระบวนการหลักเชิงวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1
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โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
กิจกรรมหลัก
โครงการ “กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1”
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โครงการ “กองทุนปันสุขให้น้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันบริจาคทรัพย์
ตามกาลังเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อสะสมบุญโดยการบริจาคทรัพย์
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และได้รับความเดือดร้อน
ทาง อุทกภัย อัคคีภัย ซึ่งเข่าเหล่งนั้นจะเติมโตเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป และได้มีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
2. สารวจข้อมูล วันเดิน ปี เกิด บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
3. ทาการ์ดวันเกิด ตามเดือนเกิด เพื่อเชิญชวนร่วมทาบุญ

-------------------------------------------------------------------------โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
กิจกรรมหลัก
-การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รร.ที่เข้าร่วมโครงการ 15โรงเรียน (สพฐ. 12โรงเรียน การศึกษาพิเศษ 3 โรงเรียน) ได้รับความร่วมมือ
จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. โรงเรียนนาเสนอแผนต่อองค์กรเอกชนด้วยระยะเวลาที่สั้น ทาให้แผนฯ ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของบริษัท (เนื่องจากการเขียนแผนเสนอของสพฐ.และเอกชนไม่เหมือนกัน)
2. การดาเนินการขององค์กรเอกชนในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลา
กาหนด
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3. ทิศทางความเข้าใจในการดาเนินงานโรงเรียนประชารัฐบนพื้นฐานความแตกต่างของสพฐ.และเอกชน
4. บุคลากรของโรงเรียนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อและอุปกรณ์ของโรงเรียนประชารัฐ
ปัญหำและอุปสรรค
1. ความชัดเจนด้านนโยบายและการประสานงานที่ไม่ชัดเจนทาให้เกิดอุปสรรคในการทางาน เนื่องจาก
เป็นนโยบายจากกระทรวงส่งผ่าน สพฐ.ตามลาดับขั้นและส่งโรงเรียนโดยตรงทาให้ระดับเขตพื้นที่ไม่ทราบวิธี
ดาเนินงาน
2. ไม่สามารถวางแผนดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรอการสั่งการ ตามทิศทางของต้นสังกัด
3. บทบาทของ SM ที่ร่วมกับ SP ในการลงพื้นที่โรงเรียนมีช่วงระยะเวลาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ SP ว่าง
จากภารกิจงานประจา
4. งบประมาณไม่เพียงพอ
5. การประสานงานและการสื่อสารผ่านวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ชัดเจน การวางแผนร่วมกัน และ
มอบแนวปฏิบัติ รวมทัง้ งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและกิจกรรม
6. เป็นนโยบายใหม่ ควรให้มีการกากับ นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน
7. ควรกาหนดปฏิทินในการลงพื้นที่โรงเรียนร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงานของโรงเรียนให้มีความต่อเนื่อง
8. การติดตาม ของSP ไม่สม่าเสมอและต่อเนื่องทาให้การดาเนินการขาดช่วงการทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1.ประชุมพร้อมกันทั้งประเทศเพื่อรับทราบนโยบายในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
2.SM ที่ร่วมกับ SP ควรประสานระดับเขตพื้นที่ก่อนลงโรงเรียนเพื่อการทางานร่วมกัน
3.มีหนังสือแจ้งการดาเนินการอย่างเป็นทางการและเป็นระบบมีคณะกรรมการ มาติดตามและเป็น
พี่เลี้ยงในการดาเนินกิจกรรม และทาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
-------------------------------------------------------------โครงกำรติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School
Lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ได้มาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาล
อาหาร อาหารปลอดภัย
2. ส่ งเสริ มและเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรมอนามัยกาหนด
3. กากับ ติดตาม การดาเนิน งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้โรงเรียนสามารถดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา
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ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
เชิงคุณภำพ
1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทาให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข
2.โรงเรียนในสังกัดปรับเปลี่ยนวิธีการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน สามารถจัดอาหารให้นักเรียนโดยใช้
โปรแกรม Thai School Lunch ทาให้นักเรียนได้รับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพียงพอต่อตามความ
ต้องการของร่างกาย นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ลดลง

----------------------------------------------------------โครงกำร โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล กิจกรรม กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนประจำตำบล
กิจกรรมหลัก
1.โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจากคาถาม 10 ข้อที่
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่กาหนด
3. นิเทศติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลของแต่ละโรงเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
1.โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลที่สะท้อนบริบทของโรงเรียน
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดอย่างเป็นระบบ
3. โรงเรียนนาผลนิเทศติดตามไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป
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โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กิจกรรมตรวจเยี่ยมนิเทศ
ชั้นเรียน 100% ปีงบประมำณ 2562
กิจกรรมหลัก
1. ร่วมประชุมวางแผน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและภารกิจในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2. จั ด ท าเครื่ อ งมื อ การตรวจเยี่ ย มนิ เ ทศชั้ น เรี ย นสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของครู ใ นชั้ น เรี ย น/แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
3. การประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
5. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
1.ครูประจาชั้นของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รับ
การตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน และได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการ ตลอดทั้งนาผลการตรวจเยี่ยมไปพัฒนา
และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จานวน 86 โรงเรียน
รวมจานวน 960 ห้องเรียน ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนครบ 100%
3.บุคลากรที่ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนได้รับช่วยเหลือตามความต้องการ ตลอดทั้งนาผลการ
ตรวจเยี่ยมไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญกาลังใจและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
5.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนครอบคลุมทุกห้องเรียน
ปัญหำ/อุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนระดับชำติ (NT/RT)
กิจกรรมหลัก
พัฒนาระบบการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ ประกอบด้วย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1.โรงเรียนที่ร่วมจัดสอบ 105 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนรัฐบาลในสังกัด, โรงเรียนเอกชนในพื้นที,่
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ในโรงเรียนที่ร่วมสอบจานวน 4,600 คน
3.ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนที่ร่วมสอบ จานวน 250 คน
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนในศูนย์สอบ สามารถดาเนินการจัดสอบ NT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนในศูนย์สอบ สามารถดาเนินการจัดสอบ RT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบบันทึกผลการเรียนนักเรียน และสามารถบันทึกผลได้ทันตามกาหนด
4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จัดการเรียนรู้โดยมีแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ครูผู้สอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.ระบบการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT/RT) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดย
1) โรงเรียนในศูนย์สอบมีการบริหารจัดการสอบที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ NT/RT รวมไปถึงการทดสอบ O-NET
ครูผู้รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ
บันทึกผลการเรียนนักเรียน และสามารถบันทึกผลได้ทันตามกาหนด
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
กิจกรรมหลัก
1.ส่งเสริม ช่วยเหลือ ในการดาเนินการควบรวม การยุบรวม หรือแนวทางอื่นในการดาเนินงานให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ลดความเหลื่อมล้า และความสูญเปล่าทางการศึกษาภายใต้มาตรการที่เหมาะสม และความร่วมมือของ
โรงเรียนและชุมชน
3.สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและจัดทาแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปี 2562-2565
2.ในปีการศึกษา 2562 มีการยุบเลิกโรงเรียน 1 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านม่วงโตน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็น
ต้นไป)
ควบรวมโรงเรียน ดังนี้
-โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง และบ้านแม่ปูคา ทุกช่วงชัน้
-โรงเรียนบ้านป่าป้องกับโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ในช่วงชัน้ ที่ 3
-โรงเรียนวัดบ้านโห้งและโรงเรียนบ้านแม่ผาแหน ทุกช่วงชัน้
3.จัดทาข้อมูลแผนการยุบเลิก ควบรวม ของโรงเรียนขนาดเล็ก 37 แห่ง(10 มิถุนายน 2562) เป็นราย
โรงเรียน
4.โรงเรียน 38 แห่ง ได้รับอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรองรับการออกอากาศNew DLTV

ปัญหำและอุปสรรค -ไม่มี
ข้อเสนอแนะ -ไม่มี
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โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียนสู่เวทีระดับชำติ
กิจกรรมหลัก
-การส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ และศิลปหัตถกรรม ทักษะด้านวิชาชีพ
และศิลปวัฒนธรรมในการแข่งขันกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
1.สถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการพัฒนาขีดความสามารถทักษะด้านต่างๆ ในกิจกรรมงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
2.นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่
หลากหลาย
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” (กิจกรรมเขตสุจริต)
กิจกรรมหลัก
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน
ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ 2562
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต
2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จานวน 1 โรง โรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น จานวน 1 โรง
และโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 41 โรง รวมทั้งสิ้น 43 โรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมสาหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2562
เชิงคุณภำพ
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างเป็น
ระบบ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน ประกาศเจตจานงสุจริต เป็น 4 ภาษาคือภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาล้านนา
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น” และกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง
3.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” ผู้อานวยการ ป.ป.ช.
จังหวัดเชียงใหม่บรรยายให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบนแก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด
4.กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA Online) และเตรียมความพร้อมการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจาปี 2562
5.กิจกรรมทาความดี เพื่อสังคม (เน้นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร)
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสทาความดี อาทิเช่น 1. กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่าย
ลูกเสือสุเทพ 2.กิจกรรม 5 ส สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีเพลงและ VTR “สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เขตสุจริต” ที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
6.กิจกรรมประชุมสร้างความตระหนัก เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล , โรงเรียนสุจริตและโรงเรียนป.ป.ช.สพฐ.ใสสะอาด มีความรู้เกี่ยวกับการรับการ
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด (ITA Online) ประจาปี
งบประมาณ 2562
ปัญหำและอุปสรรค
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน OIT ค่อนข้าง
น้อย
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องให้ความสนใจ คอยตระตุ้นและประชุมฯ เพื่อสร้าง
ความตระหนัก ให้ความรู้ และวิธีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ทีมงาน
ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
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ส่วนที่ 3
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กาหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่งคง
ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ มั่งคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.1.2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3. ส่งเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
1.1.4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.2
1.2.1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กากับ เร่งรัด ปฏิบัติการตามนโยบายและตัวชี้วัด ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.2.2. เสริมสร้างความเข้าใจและวิธีการป้องกันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียน
ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยจากเทคโนโลยี ภัยจากความเชื่อที่ไม่ถูก ต้องเหมาะสม ภัยจากการทะเลาะวิวาท
อาชญากรรมรวมไปถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ
1.2.3. ส่งเสริมการศึกษาในโครงการพระราชดาริ โครงการการศึกษาบนพื้นที่สูง โครงการโรงเรียน
ขนาดเล็ก และโครงการพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันศาสนา สมาคม และมูลนิธิต่างๆ

นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
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2.1.1 ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2.2.2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกทักษะด้านภาษาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้
2.2.3. ปรั บปรุ งกระบวนการวัดผลและประเมินผลทุกระดับ ให้ มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถแสดงทักษะในด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง
2.2.4. ยกระดับการประเมินระดับชาติ (O-net) และระดับนานาชาติ (PISA) ของสถานศึกษา
2.2.5. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Thailand 4.0 เช่น STEM Education การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และเน้นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
2.2.1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
2.2.2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs,8Cs)
2.2.3. ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ของผู้เรียน
2.2.4. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทาและพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2.2.5. การศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ)
2.2.6. ส่งเสริมการอ่านออกและเขียนได้ ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนด

นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3.1 กำรส่งเสริมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.1.1. วางแผนอั ตรากาลั งข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ กตาแหน่ง เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ระยะ 5-10 ปี
3.1.2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้มาตรฐานและบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.1.4 ส่งเสริมการผลิต พัฒนา จัดหาสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
3.1.5. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4.1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
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4.1.1 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงปริมาณทางการ
ศึกษาให้ง่าย สะดวก และมีความเสมอภาค
4.1.2 พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและระบบการคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา
4.1.3. ส่งเสริม ดูแลเด็กพิการ ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ
4.1.4. สร้างโอกาสสาหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทและช่วยเหลือเด็กยากจน โดยระดม
สรรพกาลังจากทุกภาคส่วน
4.1.5. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ได้แก่ DLTV ,DLIT , แหล่งเรียนรู้ Online และเครือข่ายการศึกษา
4.1.6. พัฒนาระบบ E-Office บน website และพัฒนาระบบปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้เป็น Digital Education Office ในอนาคต

นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5.1.1. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ
5.1.2. ส่งเสริมโครงการพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียน/ห้องเรียนส่งเสริมอาชีพอาชีพเพื่อการมีงานทา,ห้องเรียนกีฬา,ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ,
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
5.1.3. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษา
อาเภอ ผู้ปกครองและชุมชน หน่วยสถาบันทางวิชาการ วิชาชีพ และสถานประกอบการ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษา
5.1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาร่วมกัน
5.1.5 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา

58

ภำคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ 219 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
-----------------------ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะได้ดาเนินงานจัดทาเอกสารรายงานผล
การดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานของ
โครงการและความสาเร็จจากการนานโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ
เพื่อให้การดาเนินงานจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ จึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ทาเอกสารรายงานผลการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ
2562 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าทีพ่ ิจารณา ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญหา การจัดทาเอกสารสรุปผล
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ประกอบด้วย
1.1 นายรตนภูมิ โนสุ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
1.3 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
1.4 นางสาวเทพี กับปุละวัน ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1.5 นายนิมิตร ไทยดารง ค์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการ
1.6 นายรักษา พงษ์ธนาคม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
กรรมการ
1.7 นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.8 นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
1.9 นายอานวย วิริยะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
1.10 นางกนกเรขา บุณยรัตน์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.11 นางดาวนภา น่วมเจริญ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
1.12 นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-/ 2. คณะกรรมการ.............

-22. คณะกรรมการจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน้าที่
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตลอดจนตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย
2.1 นายรตนภูมิ โนสุ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
2.2 รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
2.3 นางปรียาภรณ์ บัวคลี่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
2.4 นางสาวเทพี กับปุละวัน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2.5 นายนิมิตร ไทยดารง ค์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ
2.6 นางอรัญญา วงศ์ดาว
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.7 นางกนกเรขา บุณยรัตน์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.8 นายอานวย วิริยะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ
กรรมการ
2.9 นายรักษา พงษ์ธนาคม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.10 นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
2.11 นายศิริพงษ์ นวลแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.12 นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.13 นายอุทัย ปัญญาโกญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.14 นายสราวุธ ชัยยอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.15 นางวิริน วันสมสกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.16 นางสุขชัญญา เรืองมณี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.17 นางนิภา แก้วประทีป
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.18 นางจรัสโฉม ชมภูมิ่ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.19 นางชนม์นิภา ชูแสงศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.20 นางสาวมณฑาทิพย์ ขันแก้ว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.21 นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.22 นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.23 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.24 นางมยุรีย์ เชาว์วรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
2.25 นางสิริพร ไชยรินทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.26 นางนิภาภรณ์ สุริยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.27 นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.28 นางสาวรัตติยา คาอ้าย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
2.29 นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
2.30 นางอังสนา สุขสุเสียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
-/ 2.31 นางสาธิกา ........

-32.31 นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
2.32 นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุล เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
2.33 นางสาวชนันญา จุฬาลักษณ์สิริ อัตราจ้าง
กรรมการ
2.34 นางดาวนภา น่วมเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.35 นางสุภาณี จันทรสกุนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.36 นางวาสนา ภูผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.37 นางสาวชนันญา จุฬาลักษณ์สิริ ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และ
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30

เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายรตนภูมิ โนสุ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

