


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทางการศึกษาที่เคารพรักทุกท่าน 
                 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา กระผมได้มอบนโยบายส าคัญเพื่อ
เป็นกรอบ ทิศทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าไปใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระผมได้ด าเนินงานตามนโยบาย 4 คืน 4 ให้ อย่างเป็น
รูปธรรม คือ คืนบุคลากรให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา คืนครูให้ห้องเรียน คืนผู้บริหารสถานศึกษาให้โรงเรียน 
และคืนศึกษานิเทศก์ให้ครู เพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                 ในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจในปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและบรรลุผลตามกลยุทธ์ 
จุดเน้นและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทุกประการ              
จึงขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป 
 
   

 
     
 
                                           (นายสมพงศ์  พรมจนัทร์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

 
 
       
 
 

สารจาก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 



 

 

ค ำน ำ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ได้จัดท ารายงาน      

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
จุดเน้น และนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ใน
รอบปีที่ผ่านมาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป
ได้รับทราบ 

     ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นท้ังหมดเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษาระดับโรงเรียน ตลอดจนชุมชนและทุกภาคส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจน าไปก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการศึกษาใน
อนาคตต่อไป 

 
 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 



 

 

สารบัญ 
 

                หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ ๑ บทน า                 
 ความเป็นมา       ๑ 
 วัตถุประสงค์ของการรายงาน                 ๒ 
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 ขอบเขตของรายงาน                          ๒ 
 วิธีด าเนินการ                                                             ๓ 
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  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น  
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  และผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ 
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- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ       14   
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 - คณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)     30 
 - คณะผู้จัดท า      31 



ส่วนที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องปรับปรุงแก้ไขก าหนดเขตพื้นที่การศึกษาและก าหนดเขตพื้นที่
การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
จอมทอง อ าเภอแม่แจ่มและอ าเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงต้องมี  
การรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานที่ผ่านมา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงก าหนดให้มีการายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น 
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วตัถุประสงค์ของการรายงาน 

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานการจดัการศึกษา 
   ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6         

2. เพ่ือรายงาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ ให้หน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   ตลอดจนสาธารณชนไดรั้บทราบ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มภารกิจงานต่าง ๆ ท่ีปฏิบติังานในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 

2. ผูรั้บผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรางาผลตามนโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏบติัราชการและรายงารมาตรฐาน 

3. ผูรั้บผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กลุ่มเป้าหมาย 

1.ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดบัชาติ  

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกาตามกลยทุธ์ จุดเนน้ ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3. ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการและผลการด าเนินงานตวัช้ีวดั
ตามแผนการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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วธีิด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. สรุปและเขียนรายงาน 

4. วิเคราะขอ้มูลการด าเนินงาน 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานการจดัการศึกษา 

2. สร้างเคร่ืองมือแบบติดตาม / แบบเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย จุดเนน้ เป้าหมายตวัช้ีวดัความส าเร็จและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลผลการด าเนินงาน ขอ้เสนอแนะ ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพฒันาคุณภาพในปีต่อไป   
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ส่วนที ่2 
บริบทและทศิทางการพฒันา 

 
 
 
 

 
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ตั้งอยู่เลขที่ 
190 หมู่ที่ 15 ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160 
จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแก้ไขก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา
และก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ.2551  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2551 เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 108 ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเข้าถนนสาย 1009 จอมทอง-ดอยอินทนนท์ 
ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ 

 

บริบท 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   
ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 15 ต าบลข่วงเปา  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์  50160 
โทรศัพท์ : 0 5334 1375 
โทรสาร : 0 5334 1744                
Website : www.chiangmaiarea6.go.th 

 

 

 

                        

 

 

 

ทิศเหนือ 
• ติดต่อกบัอ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่     

ทิศใต้ 
• ติดต่อกบัอ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัออก 
• ติดต่อกบัอ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวดัล าพูน 

ทิศตะวนัตก 
• ติดต่อกบัอ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่  

อาณาเขต

ตดิต่อ 

1 .  ที่ตั้ งและ เขตพื้นที่บ ริการ
การศึกษา 
 

http://www.chiangmaiarea6.go.th/
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        หมายเหตุ : (  ) หมายถึงโรงเรียนสาขา 

 
 
 
 

 
 

ขนาดโรงเรียน รัฐบาล 
(โรง) 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 0-120 คน) 47 (11) 

ขนาดกลาง (นักเรียน 121-300 คน) 37 (1) 

ขนาดใหญ่ (นักเรียน 301 ขึ้นไป) 4 

รวม 88 (12) 

ระดับการศึกษา รัฐบาล 
(คน) 

ระดับก่อนประถมศกึษา 2,715 

ระดับประถมศึกษา 9,167 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 1,990 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 159 

รวม 14,031 

1.1 จ านวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน         
(ข้อมลู ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61.) 

 

1.2 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา        
(ข้อมลู ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61) 
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รายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจ าปี 2561 ส่วนราชการ 
          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

        ได้รับงบประมาณส าหรับบริหารจดัการ โดยจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี ้
 

 

รายการ จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

บุคลากรในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 12 44 56 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 66 10 76 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 0 2 
ข้าราชการครู 248 524 772 
ลูกจ้างประจ า 37 0 37 
พนักงานราชการ 20 24 44 
ลูกจ้างชั่วคราว 92 107 199 

รวมท้ังหมด 477 709 1,186 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
งบบุคลากร 12,431,340.00 12,400,861.00 30,479.00 

งบด าเนินงาน 53,553,284.00 52,455,543.94 1,097,740.06 

งบลงทุน 58,773,240.00 58,196,164.27 577,075.73 

งบเงินอุดหนุน 77,287,137.00 77,287,137.00 0.00 

รวม 202,045,001.00 200,339,706.21 1,705,294.79 

1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา    
(ข้อมลู ณ วันที่ 6 ธ.ค. 61) 

 

งบประมาณ 
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ทิศทางการพัฒนา 
 
 
 

 
 
 
 
 

• ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๖ มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคน
อย่างเท่าเทียมมีคุณภาพให้สามารถ ด าเนินชีวิตตาม
นางทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อม
เขา้สู่สากล 

วสัิยทศัน์   

(Vision) 

• บริหารจดัการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทั่ว ถึงและมีคุณภาพตา
มาตราฐานการศึกษา 

• ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 

• ให้โอกาสทางการศึกษาในระดบัขั้นพ้ืนฐานแก่เด็ก
ทุกคน 

พนัธกจิ 

(Mission) 

 

• ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตารมมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

• ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอยา่งคุณภาพทัว่ถึงเสมอภาค 

• ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ส านักเชตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความ
เขม้แขง็ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย 

(Goals) 
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กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

6. ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที ่3 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 

1.1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 
 
                                       

             ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มี
ผลการประเมินคุณภาพการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National 
Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ด้าน ได้แก่
ด้านภาษาและด้านค านวณและมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 3 ด้านสูงกว่าปีการศึกษา
2559 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 

46.08 

35.38 
48.8 

43.42 

51.14 

38.92 42.09 44.06 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2560 

1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการทางการศึกษาระดับชาติ

ระดบัชาต ิ
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1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (ordinary National Educationl Test : (O-NET) 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2560 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nationary Educational 
Test : O-NET)  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษา 2560 พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2559  

 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50

รวม 5 กลุ่มสาระ 

ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

35.23 

29.52 

36.84 

31.98 

42.59 

37.43 

28.45 

38.65 

35.53 

47.08 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2560 
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nationary Educational Test : 
O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
               ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nationary 
Educational Test : O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษาพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปี
การศึกษา 2559  จ านวน 1 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปี
การศึกษา 2559 จ านวน 3 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และอังกฤษ   

 
 
 
  
 
 
 
 
 

41.32 

22.8 

31.51 

26.9 
30.63 

42.46 

20.57 

29.9 
26.26 

29.8 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 กลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2560 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวม ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ ระดับ    
ทีไ่ด้ 

ระดับคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 4.50 ดีเยี่ยม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพฒันาคร ู
 

๓ ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การทดสอบ การประเมิน การประกนัคณุภาพ
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

๓ ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ไอซีที เพื่อการศึกษา 2.50 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 ยุทธศาสตร์ 3.25 ดี 

 
 
 
 
 

 
รายการ 

จ านวน 
เขต 

ล าดับ 
รายเขต 

ผลคะแนน
รายเขต 

1. ผลการประเมินการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ( KPI Report system : KRS ) 

183 89 4.46515 

2. ผลการประเมินการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
( Action plan Report system : ARS ) 
 

183 110 4.17968 

 
 

2.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที ่    
การศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

3.  ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตาม
แผนการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดท าโครงการ 
แผนงาน โดยยึดกลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก 
นโยบายที ่1  ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 
 

โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
“ป้องกนัการทุจริต” 

                  
 ผลการด าเนินการ 

 

กิจกรรมท่ี 1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
1. จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
     2.1 แผนป้องกันและปราบรามการทุจริต 
     2.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
     2.3 คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรมท่ี 2 เสริมสร้างคุณลักษณะตามมาตรฐานเขตสุจริต 5 ประการ 
 1. ด้านความมีวินัย 
 2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
        3. ด้านทักษะกระบวนการผลิ 
 4. ด้านจิตสาธารณะ 
    5. ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
กิจกรรมท่ี 3 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  3.1 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
 3.2 ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมิน ITA Online 
กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
       4.1 การพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       4.2 การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา(ผู้อ านวยการสถานศึกษาครูแบะบุคลากรทางการศึกษา) 
 

 

๔. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

ผลการด าเนินการ 

1. อบรมขยายผลอบรมผู้บริหาร จ านวน 87 คน ครู จ านวน 99 คน รวม 186 คน วิทยากร/คณะท างาน  10 คน รวม  196 คน 
2. นิเทศติดตาม กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน (โครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับห้องเรียน) นิเทศก ากับติดตามโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. และประเมินโรงเรียนดีมีที่ยืน จ านวน 37 โรงเรียน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 20 กันยายน 2561 
 อ าเภอจอมทอง จ านวน 15 โรง 
 อ าเภอแม่แจ่ม จ านวน 21 โรง 
 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จ านวน 1 โรง 
3. การประเมิน/นิเทศโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. จ านวน 23 โรง ที่ได้รับรางวัลระดับ 2 ดาวเป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ. มีการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับโรงเรียนและโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน   
4. กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและค่ายยุวชนคน 

รายงานสรุปค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
         จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 6 จ านวน 10 โรงเรียน จ านวน 80,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ บ้านสบเต๊ียะ บ้านแม่สอย บ้านท่า
ข้าม ชุมชนต าบลท่าผา ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง บ้านแม่นาจร บ้านปางอุ๋ง บ้านแม่แดดน้อย สามัคคีสันม่วงและบ้านขุนกลาง 
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นโยบายที ่2  ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือ 
  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่2  พฒันาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
  ความสามารถในการแข่งขัน 

 
โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในกลุ่มสาระหลกัโรงเรียนในสังกดั ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 

ผลการด าเนินการ 

 
1.โรงเรียนในสังกัดมีผลการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น  (O-NET) และเป็นแนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
2.ครู/บุคลากรในสังกัดได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ การขบัเคล่ือนโครงการนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้                                                 
และกจิกรรม Active Learning 

 
 ผลการด าเนินการ 

 
           ผลการนิเทศก ากับติดตามให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียน 
ผู้บริหารและครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้และกิจกรรม Active Learning พบว่า โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโครงการจ านวน 35 
โรงเรียน มีการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรม Active 
Learning ได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.57 โดยมีการขับเคลื่อนการจัดท าโครงสร้างเวลาเรียนการ
ออกแบบกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”การใช้ส่ือในการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 
3.82 และมีแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ค่าเฉลี่ย 3.77 ส่วนที่ยังต้องพัฒนาคือ มีการจัดมีการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนค่าเฉลี่ย 2.73 
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เร่งรัดการยกระดบัคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) 

 
ผลการด าเนินการ 
 
ด้านปริมาณ 

1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือครู
ผู้รับผิดชอบด้านการรู้เรื่องอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 108 คน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ส าหรับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนักเรียน
ในระดับนานาชาติ 

2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจ านวน 651 
คนมีความรู้และได้รับการฝึกท าแบบทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ online ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามระดับคุณภาพของการประเมนิผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA) โดยใช้คู่มือเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินผลนักเรยีน
นานาชาติด้วยระบบ online     ด้านคุณภาพ 
          1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA)  
          2) ครูผู้สอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการ
ประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในปี 2018  

      3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 6 มีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018 โดยใช้
กระบวนการ PLC  

     4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
รองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2018 โดยใช้รูปแบบ VDO Conference 
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นโยบายที ่3  ด้านการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
โครงการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้หรือเล่ือนวทิยฐานะตาม

หลกัเกณฑ ์ว 21 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

ผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการขอมี
หรือเล่ือนวิทยฐานะ และสามาร
ด าเนินการขยายผลให้แก่
ข้าราชการครูในสังกัดได้อย่าง
เข้าใจและถูกตอ้ง 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามหีรือเล่ือน    
วิทยฐานะเพิ่มขึ้น 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติหนา้ที่และเกิดผลดี
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
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นโยบายที่ 4              ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทาง 
  การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4         ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี   
  ประสิทธิภาพ 

 
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ผลการด าเนินการ 
                      
 

1. นักเรียนมีความสามารถและทกัษะด้านศิลปวัฒนธรรม  
กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชพี ที่สามารถน าไปพัฒนา 
ต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพและมีทกัษะชีวิต 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ตามความรู้ ความสามารถและความตอ้งการและ 
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
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โครงการป้องกนัแกละแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน  

 
กิจกรรมท่ี 1  การประชุมผู้บริหารสานศึกษา 
 ทุกสถานศึกษาได้รับทราบแนวทางและมาตรการการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมภาพรวมของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรที่ 2 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 ตามนโนบายของฝ่ายบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในการสร้าง
ความเข้มแข็งในกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการท างานเป็นทีมและการพัฒนาศักยภาพของวิทยากร
แกนน าที่ผ่านการอบรม แกนน าผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้นแบบของแต่ละอ าเภอและนโยบายการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุของนักเรียนในช่วงฤดูฝน จึงได้มอบหมายให้จัดเป็นอ าเภอ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         
คณะวิทยากรให้การอบรม ดังนี้ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-26  มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้าน
แจ่มหลวง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม คือ โรงเรียนแจ่มหลวง โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนสามัคคีสันม่วง โรงเรียนบ้าน
ขุนแม่รวม โรงเรียนแม่แดดน้อย และโรงเรียนบ้านห้วยยาจ านวนลูกเสือ 60 คน งบประมาณที่ใช้ 30,000.- บาท 
และทุกโรงเรียนน าไปขยายผลในโรงเรียนๆละ 3,000.-บาท มีจ านวนผู้ผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
เพิ่มขึ้น อ าเภอแม่แจ่ม จัดอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน  2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ป่าสิริกิตอ าเภอ    
แม่แจ่ม โดยมีโรงเรียนเข้ารว่ม คือ โรงเรียนบ้านแม่เอาะ โรงเรียนบ้าน แม่นาจร โรงเรียนบ้านแม่ซา โรงเรียนผาละปิ  
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด โรงเรียนบ้านทุ่งแก โรงเรียนปางหินฝน    
โรงเรียนอินทนนท์วิทยา โรงเรียนบ้านกองแขกและโรงเรียนบ้านโม่งหลวง 
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเข้าค่ายทักษะชีวิต 
                 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน โดยก าชับผู้บริหารโรงเรียน ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหานักเรียนภาพรวมการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมจากการก ากับ
ติดตามนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข้งทางใจ จ านวน 80 คน      
มีพฤติกรรมการเข้าเรียนได้อย่าง สม่ าเสมอ รู้จักตนเองมากชั้นและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปแล้วแต่
จากการรายงานข้อมูลการคัดกรองนกัเรียนของโรงเรยีน ประจ าปีการศึกษา 2561 พบนักเรียนกลุ่มใหม่ทีย้่ายมาจาก
โรงเรียนอื่นนอกสังกัดเข้ามาเรียนและสร้างปัญหากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจึงได้ประสานนักจิตวิทยา         
บ้านพระเมตตา อ าเภอจอมทอง เป็นสถานที่ที่ใช้บ่มเพาะสร้างจิตส านึกรักตนเองและพ่อแม่โดยร่วมกับนักจิตวิทยา 
ก าหนดหลักสูตรและกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่ม 11 คน เป็นเวลา 7 คืน 8 วัน ระหว่างวันที่ 26 
กรกฏาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561 ใช้งบประมาณในกิจกรรม จ านวน 25,200.-บาท จากการก ากับ ติดตาม ทุกสอง
อาทิตย์และการรายงานความคืบหน้านักเรียนจ านวน 11 คน มีพฤติกรรมดีขึ้นเข้าเรียนสม่ าเสมอสนใจการเรียน 
ช่วยงานโรงเรียนบางคนเป็นจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนเป็นอย่างดีจากไม่เคยสนใจกิจกรรมใด ๆ เลย 

 

 

 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การชว่ยเหลือนักเรียนประสบอุบัตเิหตุส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาเชียงใหม ่ เขต 6 ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกเหวเนือ่งจากถนนรืน่นกัเรียนได้รับ
บาดเจ็บ จ านวน 12 คน (บาดเจ็บสาหัส 1 คน บาดเจ็บเลก็นอ้ย 11 คน) เสียชีวิตจ านวน 2 คนโดยการสนับสนนุ
ค่าจัดการศพนกัเรียน รายละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.- บาท นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จ านวน 3,000.-
บาท รวมทั้งสิน้เป็นเงิน 9,000.-บาท ทั้งนีก้ารชว่ยเหลือนักเรียนใช้งบประมาณจากบัญชีเงนิโครงการแบ่งปันน้ าใจ
เด็กยากไร้ ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 
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นโยบายที ่5  ด้านการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบั 
  ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่5  จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 
 
โครงการ  การบริหารจดัการขยะในสถานศึกษา 

 
  ผลการด าเนินการ 
 
1. สถานศึกษามีระบบการบรหิารจัดการขยะอย่างมีประสิทธภิาพ 
2. นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษาสามารถลดการใช้พลังงานจากเดิมอยา่งเห็นไดชัด 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
มีสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะและเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ด้านการบริหารจัดการขยะที่มีระบบ 
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นโยบายที่ 6  ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน 
  ร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
  จัดการศึกษา 
 
โครงการ  นิเทศ ตดิตาม ผลการด าเนินงาน โครงการ DLTV และ DLIT 
 
ผลการด าเนินการ 

 
1.1. โรงเรียนขนาดเลก็ได้รับการนิเทศ ติดตาม การศกึษาด้วยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลด้วยระบบ

การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) จ านวน 36 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
1.3. โรงเรียนขนาดเลก็จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ตามมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป

จ านวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.80.  
1.4. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้ตาม

มาตรฐานอยู่ในระดับดขีึ้นไปจ านวน 22 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 62.80 
1.5. คัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างจัดการการเรียนรูท้างไกล จดัท าคลิปน าเสนอวธิีการจดัการเรียน การ

สอนเผยแพร่ตอ่สาธารณชน จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่  
  1.5.1 โรงเรียนบ้านโรงวัว 
  15.2 โรงเรียนบ้านเมอืงอาง 
  15.3 โรงเรียนบ้านแม่สอย 
1.5.5 โรงเรียนชุมชนต าบลท่าผา    

  1.5.5 โรงเรียนบ้านเนนิ 
1.5.6 โรงเรียนห้วยน้ าดิบ 

1.6 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศกึษาทางไกล เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1.6.1 ข้อค้นพบที่เป็นจุดเดน่/วิธีการปฏิบัติที่ด ี 
1.6.2 ปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนินงาน 
1.6.3 ข้อเสนอแนะ  
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โครงการ  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพืน้การศึกษา (ก.ต.ป.น.) คร้ังที่ 1   ปี
การศึกษา 2561 

 
ผลการด าเนินการ 

 1.1 ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
                1.1.1 มีขอบข่ายของขอ้มูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไปของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จากกลุม่ต่างๆในส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  
                1.1.2 ได้จัดท าระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยรวบรวม วิเคราะห ์สังเคราะห์ ตรวจสอบขอ้มูลและ
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
                1.1.3 ได้รายงานผลการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นขอ้มูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา ถึงจุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ โดยบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศการศกึษาและประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพ
การศกึษา  
               1.1.4 ได้รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นขอ้มูลและสารสนเทศต่อผู้เขา้ร่วมประชมุ ผู้บริหาร
สถานศกึษาทกุโรง ถึงจุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนา  
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1.2 ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
               1.2.1 ได้วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศกึษาในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวชิาการ ให้
เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพฒันาและขอ้เสนอแนะ  
               1.2.2 ได้ก าหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา โดยศึกษานิเทศกน์ าเครื่องมือ
นิเทศ ด าเนินการนิเทศสถานศึกษา น าแผนพัฒนาคุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนเิทศ
การศกึษา มาก าหนด วิธีการ เครือ่งมอืในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา  
               1.2.3 ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและการนเิทศการศกึษา โดยจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศกึษา (ก.ต.ป.น.)  
               1.2.4 ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการ เครือ่งมอื วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและการนเิทศ
การศกึษาให้กลุ่มต่างๆนาไปสูก่ารด าเนนิการตามแผน  
               1.2.5 ได้ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา เพื่อ
ด าเนนิการตามแผนและแก้ไขการด าเนนิงานระหว่างการปฏิบัติ 
 

1.3 ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล  
               1.3.1 ได้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศกึษาทั้ง 4 ด้าน โดยก าหนดแผนการดาเนนิงานในโครงการขับเคลื่อนการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศกึษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2561  
              1.3.2 ได้น าข้อมูลผลการรายงานการประชมุของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนเิทศ
การศกึษาของเขตพืน้ที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มาวิเคราะห์ ร่วมกนัวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิและนิเทศ
การศกึษาภายในกลุม่งาน เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
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โครงการ  จดัท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

ผลการด าเนินงาน 

 
1. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 30 เล่ม 
2. จัดประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ดังนี้ 
 - ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 - ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 - ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 - ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 - ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
 - ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
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 โครงการ  กจิกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกรกัสถาบันชาต ิ
ศาสนา และพระมาหากษัตรยิ์  

2. ผู้บริหารสานศึกษา เห็นคุณค่าและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบ้านเมือง 
3. หน่ายงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รปู 1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา  รูป 2 กิจกรรมไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์         รูป 3 กิจกรรมวันปิยะมหาราช 

        รปู 4 กจิกรรมสวสัดวีันปใีหม่ รูป 5 กิจกจรรมวันสงกรานและพิธแีห่ไม้ค  าจอมทอง 
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โครงสร้างส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต ๖ 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่ฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ    
ก.ต.ป.น. 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่ฯ 

กลุ่ม 
อ านวยการ 

กลุ่ม
บรหิารงาน

บคุคล 

งานบคุคล 

กลุ่มนโยบาย
และแผน กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผลการ
จัดการศกึษา 

กลุ่ม
บรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

และสนิทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการ

ศกึษา 

กลุ่มพฒันาครู
และบคุลากร 
ทางการศกึษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการศึกษา 

กลุ่มกฏหมายและคดี 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพงศ์  พรมจนัทร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

ประธานกรรมการ 

 

 
นายสามารถ  อนิตามูล 

กรรมการผู้แทน 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

นางสมพศิ  มาพวง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
ด้านการศึกษาปฐมวัย 

นางสมควร  กนัทาซาว   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางทองสุข  ปิยะวงค์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
ด้านการวจิัย และประเมินผล 

นางสมควร  กนัทาซาว   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาววณีรัตน์  แย้มพราม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาวเกษแก้ว  ปวนแดง 

กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะผู้จัดท า 
    
ทีป่รึกษา 
           

นายสมพงศ ์ พรมจนัทร์  ผูอ้  านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
นายพิทูรย ์   ปัญญาศรี  รองผูอ้  านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 
นายเดช  อนากาศ  รองผูอ้  านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 6 

คณะผู้จดัท าข้อมูล 
น.ส.เกษแกว้ ปวนแดง  ศึกษานิเทศก ์
นางอมัพร  ศกัด์ิเพญ็ศรี นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชยั  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 
น.ส.เรณู  อุตรชยั  นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 
น.ส.สิริโสภา พทุธิศรี  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางจรรยา มีสิมมา   ศึกษานิเทศก ์
นางเตือนใจ ณ รังษี   ศึกษานิเทศก ์
น.ส.ธนพร  มาใหม่  ศึกษานิเทศก ์
นางหน่ึงฤทยั ชยัดารา  ศึกษานิเทศก ์
นางพรรณี  กนัใหม่  ศึกษานิเทศก ์
นางสาวชนกานต ์ ทิพยอุ่์น  ศึกษานิเทศก ์
นางวลยัลกัษณ์ แกว้มณี  ศึกษานิเทศก ์
นายกิตติศกัด์ิ สมคิด  ศึกษานิเทศก ์
น.ส.พิชญษิ์นี โฉมอมัฤทธ์ิ       นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
น.ส.สิริลกัษณ์ ศรีมณี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้รวบรวมและจดัท ารูปเล่ม 
น.ส.พิชญษิ์นี โฉมอมัฤทธ์ิ       นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
น.ส.สิริลกัษณ์ ศรีมณี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
น.ส.กานดาภร วิรัตน์เกษ  ลูกจา้งชัว่คราว 
นายกิตติวฒัน์ ใจยา  ลูกจา้งชัว่คราว 

ออกแบบภาพปก 
นายเกรียงไกร    ปุกไชยโย  เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 
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