


 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเคารพทุกทาน 

                 
 ในปงบประมาณที่ผานมา ทุกทานไดใหความรวมมือกับกระผมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จนมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
กาวกระโดดปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด                
ตอบโจทยสําคัญของการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร   
 ภายใตกรอบภารกิจในปงบประมาณ 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 พวกเรายังคงแข็งแกรง และยึดถือวา  การยกระดับคุณภาพการศึกษาคือวาระสําคัญ                
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามกลยุทธ จุดเนนที่สําคัญของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระผมตองขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกทาน  
มา ณ โอกาสนี้ ขอใหทุกทานประสบแตความสุข  ความเจริญตลอดไป 
   

 

     

 
                                           (นายสมพงศ  พรมจนัทร) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

 
 
       
 
 
 
 

สารจาก 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 



 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ไดจัดทํารายงาน      
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามกลยุทธ 
จุดเนน และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ในรอบป
ท่ีผานมา  และเผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนท่ัวไป                        
ไดรับทราบ 

ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเกิดจากความรวมมือของทุกฝาย ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับโรงเรียน ตลอดจนชุมชนและทุกภาคสวน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนเก่ียวของและหวังเปนอยางยิ่ง             
วาเอกสารรายงานผลการดําเนินงานฉบับน้ี จะเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของ
หนวยงานการศึกษา ตลอดจนผูสนใจนําไปกําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการศึกษา               
ในอนาคตตอไป 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 

 

คํานํา 
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 วัตถุประสงคของการรายงาน      ๒ 
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 ขอบเขตของรายงาน     ๒ 

 วิธีดําเนินการ       ๓ 

  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                       ๓ 

สวนท่ี ๒ บริบทและทิศทางการพัฒนา                                         
 บริบท        ๔                          

 ทิศทางการพัฒนา                                      ๘ 

สวนท่ี ๓  ผลการดําเนินงาน                                                       

 - ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ    ๑0 
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  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกลยุทธ จุดเนน  
  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
- ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                13 

  และผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนการปฏิบัติราชการ 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

 
ความเปนมา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนหนวยงาน                   
ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดตั้งข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องปรับปรุงแกไขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2551 โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง 
อําเภอแมแจมและอําเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาสงเสริมและ                
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง                     
และมีคุณภาพเทาเทียมกัน โดยมุงหวังใหนักเรียนเปน “คนดี คนเกง และดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีและกรอบภารกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการปฏิบัติงาน                      
ท่ีสอดคลองและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงตองมี  
การรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ตลอดท้ังปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานท่ีผานมา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จึงกําหนดใหมีการายงานผล    
การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน 

 

ส่วนท่ี 1 บทนํา 



 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการรายงาน 

  1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของ                
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6         

  2. เพื่อรายงาน เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของตลอดจน 
     สาธารณชนไดรับทราบ 

กลุมเปาหมาย 

   1. กลุมภารกิจงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
       เชียงใหม เขต 6 

   2. ผูรับผิดชอบงานติดตามประเมินผลและรางาผลตามนโยบายของสํานักงาน     
      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
      ตามคํารับรองการปฏบติัราชการและรายงารมาตรฐาน 

    3. ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กลุมเปาหมาย 

   1. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ  

   2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่   
      การศึกษาประถมศึกาตามกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                
      ขั้นพื้นฐาน 

   3. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานตัวชี้วัด   
      ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

   4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 3 
 

 

วิธีดําเนินการ 
 

 

 

 

1. ศึกษาวิเคราะห นโยบาย จุดเนน เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ                   
และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2. สรางเคร่ืองมือแบบติดตาม / แบบเก็บขอมูลตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

3. เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา 

4. วิเคราะขอมูลการดําเนินงาน 

5. สรุปและเขียนรายงาน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และหนวยงาน            
ท่ีเก่ียวของ นําขอมูลผลการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ ไปใชในการกําหนนโยบาย
และวางแผนพัฒนาคุณภาพในปตอไป   



 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

4 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

 

สวนท่ี 2 
 

 

บริบท   

 ลักษณะทางภมูิศาสตร สภาพภูมศิาสตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตั้งอยูเลขท่ี 190            
หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 50160 จัดตั้งข้ึน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องปรับปรุงแกไขกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ.2551  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2551  เพ่ือใหมี                     
ความสอดคลองกับแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใหไดตามมาตรฐาน
การศึกษา ตั้งอยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหมไปทางทิศใตบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 108                   
ระยะทาง 55 กิโลเมตร แยกเขาถนนสาย 1009 จอมทอง-ดอยอินทนนท ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร 

 

 

ส่วนท่ี 2 บริบทและทิศทางการพฒันา 

 



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 5 
 

1. ท่ีตั้งและเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6   
ตั้งอยูเลขท่ี 190 หมูท่ี 15 ตําบลขวงเปา  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
รหัสไปรษณีย  50160 
โทรศัพท : 0 5334 1375 
โทรสาร : 0 5334 1744                
Website : www.chiangmaiarea6.go.th 

 

 

                      

 

 

 

อาณาเขตติดตอ 

 

ทิศเหนือ 
• ติดตอกับอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม     

ทิศใต 
• ติดตอกับอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

ทิศตะวันออก 
• ติดตอกับอําเภอบานโฮง และอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 

ทิศตะวันตก 
• ติดตอกับอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  



 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

6 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

 

 
 

 

        หมายเหตุ : (  ) หมายถึงโรงเรียนสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดโรงเรียน รัฐบาล 
(โรง) 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 0-120 คน) 47 (10) 

ขนาดกลาง (นักเรียน 121-300 คน) 37 (2) 

ขนาดใหญ (นักเรียน 301 ขึ้นไป) 4 

รวม 88 (12) 

ระดับการศึกษา รัฐบาล 
(คน) 

ระดับกอนประถมศึกษา 2,631 

ระดับประถมศึกษา 9,287 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,852 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 143 

รวม 13,913 

1.1 จํานวนโรงเรียน ปการศึกษา 2562 จําแนกตามขนาดโรงเรียน         
(ขอมลู ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 62) 

 

1.2 จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2562 จําแนกตามระดับการศึกษา        
(ขอมลู ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 62) 
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รายการ จํานวน (คน) 
ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖    1 

รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต ๖    2 

บุคลากรในสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 43 

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม เขต ๖    86 

ครู 845 

พนักงานราชการ 51 

ครูอัตราจาง 149 

ลูกจางประจํา 35 

ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 31 

รวม 1,243 
 

งบประมาณ 
 

รายงานผลการบริหารเงินงบประมาณประจําป 2562 สวนราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ไดรับงบประมาณสําหรับบริหารจดัการ โดยจําแนกตามประเภทงบประมาณ ดังน้ี 

 

รายการ ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ 

งบบุคลากร 12,998,435.00 12,844,438.00 153,997.00 

งบดําเนินงาน 62,993,294.00 62,286,302.20 706,991.80 

งบลงทุน 46,609,820.00 43,249,629.18 3,360,190.82 

งบเงินอุดหนุน 78,413,599.00 78,344,004.00 69,595.00 

รวม 201,015,148.00 196,724,373.38 4,290,774.62 

1.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.เชียงใหม เขต ๖ 
(ขอมลู ณ วันท่ี 12 ธ.ค. 62) 
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      ทิศทางการพัฒนา 

 
 

 

 

 

วิสัยทัศน   
(Vision) 

• สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖    
มุงสรางโอกาสทางการศึกษาแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียม                  
มีคุณภาพ ใหสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกจิพอเพียงและพรอมเขาสูสากล 

พันธกิจ 
(Mission) 

• บริหารจัดการ ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา              
ใหครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา 

• สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
• ใหโอกาสทางการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานแกเด็กทุกคน 

เปาหมาย 
(Goals) 

 

• ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางมีคุณภาพ ทั่วถึง เสมอภาค 

• ค รูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบั ติ งานได                    
อยางมีประสิทธิภาพ 

• สํานักเชตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง                  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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        กลยุทธตามยุทธศาสตร 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลักสูตร 
    และสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือ                               
    ในการเรียนรู 

2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิต   
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง และลดความเหลื่อมล้ําผูเรียน    
    ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ                                       
    ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ 

5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
    เนนการมีสวนรวมจากทกุภาคสวน ในการสงเสริมสนับสนุน             
   การจัดการศึกษา 
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10 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

  

สวนท่ี 3 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีและกรอบภารกิจท่ีสอดคลองตามนโยบาย
ของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ข้ันพ้ืนฐานและบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
มีผลการการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
 

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู เรียน                      
       (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561  
      กับ ปการศึกษา 2560 
 

 
 

 ปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                       
มผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน (National Test : NT)  
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงข้ึนจากปการศึกษา 2560 จํานวน 1 ดาน คือความสามารถ               
ดานคํานวณ และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละรวมท้ัง 3 ดาน สูงกวา ปการศึกษา 2560 
 

0
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60

ดานภาษา ดานคํานวณ ดานเหตุผล รวม 

51.14 
38.92 42.09 44.06 

47.12 46.8 42.08 45.34 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการทดสอบและประเมนิคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ 
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1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ordinary National Educationl   
      Test : (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เปรียบเทียบปการศึกษา 2561                     
      กับ ปการศึกษา 2560 

 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ordinary National Educationl  
Test : (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา  2561 ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย
รอยละเพ่ิมข้ึน โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมสูงข้ึนสูงสุด 
คือ รอยละ 9.33 รองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน 2.60 0.59 และ 0.59 ตามลําดับ 
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ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
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1.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (Ordinary Nationary Educational  
      Test : O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบปการศึกษา  2561                       
     กับปการศึกษา  

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (ordinary National Educationl 
Test : (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน โดยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึนสงูสุด คือ รอยละ 5.60 รองลงมา คือ กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเพ่ิมข้ึน 4.60 และ 3.52 
ตามลําดับ สวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง 0.70 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกลยุทธ จุดเนน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561              
ในภาพรวม ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ระดับที่ได ระดับ
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรที ่1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2.50 ดี 

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา 
  เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขนั 

2.25 ดี 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบคุคลกรทางการศึกษา 3.67 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู  
  อยางมีคุณภาพ 

3.33 ดีเยี่ยม 

ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร             
  กับส่ิงแวดลอม 

N/A - 

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน 
  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 4.00 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 กลยุทธ 2.39 ดี 
 

 

 

 

รายการ ระดับที่ได 
องคประกอบที่ประชมุ 

คาคะแนน องคประกอบท่ี 1 
Function base 

องคประกอบท่ี 2 
Agenda base 

องคประกอบท่ี 4 
Innovation base 

ตัวชี้วัดการประเมิน
สวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

ระดับ
มาตรฐาน 

เปนไปตาม
เปาหมาย 

สูงกวา
เปาหมาย 

สูงกวาเปาหมาย 4.21359 

 

        2.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               
             ตามกลยุทธ จุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ                     
            พ.ศ. 2561 

  3.  ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
           ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณพ.ศ.2561 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการขับเคล่ือนการ
บริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดจัดทําโครงการ 
แผนงาน โดยยึดกลยุทธจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหลัก 

 

   นโยบายท่ี 1  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 
  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                        
  “ปองกันการทุจริต” (กิจกรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสจุริต) ประจําปงบประมาณ 2562 
               
    ผลการดําเนินการ 

 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกร  
1. การสรางการรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริมจริยธรรม                            
    และตอตานการทุจริต 
2. กายภาพสรางสรรคบนพื้นฐานความสุจริต 

กิจกรรมที่  2 การยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใส                      
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
1. การประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน ITA 
2. การจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
3. การจัดทํามาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
4. การจัดทํามาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
5. การจัดทํามาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 
6. การจัดทํามาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
7. การจัดทํามาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
8. การจัดทํามาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
9. การปรับปรุงระบบเว็บไซตเพื่อการเผยแพรขอมูล 
10. การขยายผลการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรในสังกัดในการปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทําที่ถือเปนเร่ืองผลประโยชนทับซอน” 
2. การสรางความรับรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับขาราชการ/บุคลากรใหม 
 
 

 4. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กิจกรรมที่ 4 ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต 

1. การประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน “นโยบายสรางสรรค                       
    เสริมสรางความเขมแข็ง” 

2. การประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร เร่ือง “เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชัน” 
กิจกรรมที่ 5 เสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการทุจริต   
1. กิจกรรมการเขาใจ เขาถึง พัฒนา ศาสตรพระราชาสูวิถีสุจริต 
2. กิจกรรมทําความดีเพื่อสาธารณะ (จิตอาสา/จิตสาธารณะ) 
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16 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

  โครงการขับเคลื่อนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูการปฏิบัติ  
 

   ผลการดําเนินการ 

        

 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีการบริหารจัดการ หลักสูตรตานทุจริตศึกษา มีการนําหลักสูตร                           

ตานทุจริตศึกษาไปใช จํานวน 87 โรงเรียน 12 สาขา คิดเปนรอยละ 100   

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 16 โรงเรียน   
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการ หลักสูตรตานทุจริตศึกษา ดังนี ้
     2.1 มีการวางแผนการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช จํานวน 16  แหง คิดเปนรอยละ 100  
     2.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100 

     2.3 มีการประชุมช้ีแจงแนวการดําเนินงาน  จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100 

     2.4  มีการดําเนินการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในการการจัดการเรียนรู จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100 

     2.5  มีการนเิทศ ตดิตามผลภายในสถานศึกษา จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100 

     2.6  มีการรายงานผลการดําเนินงานตอตันสังกัดอยางตอเนือง จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100 

3. สถานศึกษามีแนวทางการนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช ดังนี ้
     3.1 จัดเปนรายวิชาเพ่ิมเติม จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 37.50 

     3.2 บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 50   
     3.3 บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 12.5  
     3.4 จัดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย  
    3.4.1 กิจกรรมแนะแนว จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 6.25 

 3.4.2 กิจกรรมนักเรียน ไดแก (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนชุมนุม/ชมรม จํานวน 1 แหง)         
 3.4.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน    
     3.5 จัดเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา   
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลักสูตรตานทุจริตศึกษาโดยดําเนินการ ดังนี ้
     4.1. ใหครูศึกษาหลักสูตรตานทุจริตศึกษาและแผนการจัดการรูกอนการสอนตามระดับช้ันที่สอน จํานวน 16 แหง                   
           คิดเปนรอยละ 100 

     4.2 ใหครูเตรียมส่ือประกอบการสอนและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู จํานวน 16 แหง                      
           คิดเปนรอยละ 100 

     4.3  ใหครูบูรณาหลักสูตรตานทุจริตศึกษากับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจํานวน 8 แหง                       
           คิดเปนรอยละ 50   
     4.4 ใหครูบูรณาการหลักสูตรตานทุจริตศึกษากับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆจํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 12.5 

     4.5 ใหครูนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 12.5   
      4.6 ใหครูนําหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปจัดกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต                        

           ในสถานศึกษาจํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 12.5 
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     4.7 ใหครูวัดและประเมินผลการเรียนรูตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100 

    4.8 ใหครูนําผลการประเมินมาใชในการสอนซอมเสริมหรือพัฒนาผูเรียน จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100   
    4.9 ใหครูบันทึกผลหลังการสอนในแตละแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100   
    4.10 ใหครูรายงานผลการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคลและสรุปเปนรายชั้น จํานวน 16 แหง คิดเปนรอยละ 100   
5. คุณภาพผูเรียน (รอการประเมินผล ส้ินปการศึกษา)  
จุดเดนของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาสูการปฏิบัติ 

1. ผูบริหารเปนผูนําทางการเรียนรูและผูนําทางการเปล่ียนแปลงมีความสามารถในการบริหารจัดการในการขับเคล่ือน 

   หลักสูตรตานทุจริตศึกษาไดดี  
2. โรงเรียนมีทีมงานวิชาการโรงเรียนเขมแข็งทําใหมีระบบขับเคล่ือนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไดดี  
3. คุณครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนรวมมือกันในการทํางานอยางจริงจัง 
4. โรงเรียนที่มีความชัดเจนการบูรณาการในกลุมสาระสังคม มีหลักฐานที่ชัดเจน ตรงตามสาระการเรียนรูกลุมสาระ 

    สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรูและนําไปปฏิบัติ เกิดเปนลักษณะนิสัยที่ดี ทําใหผูเรียนตระหนัก 

    และเห็นคุณคาของการตานทุจริต 

6. บางโรงเรียนมีหลักสูตรทักษะกระบวนการคิดที่เปนเอกลักษณ ของโรงเรียน โรงเรียนมีหลักสูตรที่เปดสาระ               

    การเรียนรู เพ่ิมเติมดานอาชีพที่สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดรูจักการประกอบอาชีพที่สุจริต ใชหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีโครงการ คนดี ศรีไทยรัฐ ซ่ึงเปนเอกลักษณของโรงเรียน  
7. โรงเรียนมีช่ัวโมงวิถีของสถานศึกษา (ช่ัวโมงจริยธรรม) 
8. กิจกรรมหนาเสาธง ช่ัวโมงจริยธรรมทุกวันศุกร โรงเรียนมีช่ัวโมงวิถีของสถานศึกษา (ช่ัวโมงจริยธรรม) 
9. โรงเรียนมีส่ือการสอนเชน ระบบอินเทอรเนต เพ่ือการสืบคน ขอมูล 

10. ครูผูสอนมีความรู และประสบการณในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมออยางตอเนือง 
     โรงเรียนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

11. โรงเรียนมีการวางแผนการนําหลักสูตรไปใช มีการตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน และมีการเตรียมแผนการจัด        

     การเรียนรู ผูสอนไดดําเนินการสอนและมีการบันทึกแผนหลังการสอน ประเมินผูเรียนตามแผนการสอน  
12. ผูเรียนสามารถทํากิจกรรม ใบงาน แผนผังความคิด ไดดีมาก มีความคิดสรางสรรค มีความสุขในการเรียน                       
     สามารถนําความรูไปประยุกตใชในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในชีวิตประจําวันได 
13. โรงเรียนไดบูรณาการกับโรงเรียนวิถีพุทธ มีการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนอยางตอเนือง 
     สม่ําเสมอ เปนการเสริมสรางความเขมแข็งในการปลูกฝงการตานทุจริตศึกษาแกผูเรียน 
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18 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

  นโยบายท่ี 2  ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ในกลุมสาระหลักโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 
  ผลการดําเนินการ 
 

   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ในภาพรวม     
ปการศึกษา 2561 มีคาเฉล่ียรวมสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 3.27 ซ่ึงสูงกวาเปาหมายที่ สํานักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 กําหนดไว รอยละ 3 และเมื่อพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู  
พบวา  มีคะแนนเฉล่ียในปการศึกษา 2561 สูงกวาปการศึกษา 2560 ทุกวิชา โดยวิชาภาษาไทยมีผลตาง                     
ของคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ สูงสุด รอยละ 9.33 รองลงมาคือวิชาภาษาอังกฤษ รอยละ 2.60 วิชาวิทยาศาสตร                      
รอยละ 0.59 และวิชาคณิตศาสตรรอยละ 0.57 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2560 - 2561                 
ในภาพรวมปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียรวมสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 3.26  ซ่ึ ง สู ง ก ว า เ ป า ห ม า ย                     
ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 กําหนดไว รอยละ 3 และ เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม
สาระการเรียนรู พบวา วิชาที่มีคะแนนเฉล่ียในปการศึกษา 2561 สูงกวาปการศึกษา 2560 ไดแก วิชาภาษาไทย               
มีผลตางของคะแนนเฉล่ียสูงสุด รอยละ 5.60 รองลงมาคือ วิชาคณิตศาสตร รอยละ 4.60 และ วิชาวิทยาศาสตร          
รอยละ 3.52 และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉล่ียในปการศึกษา 2561 ต่ํากวาปการศึกษา 2560 รอยละ 0.70 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 - 2561   
ในภาพรวมปการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียรวมสูงกวาปการศึกษา 2560 รอยละ 0.76 เมื่อพิจารณาในแตละสาระ
การเรียนรู พบวา วิชาที่มีคะแนนเฉล่ียในปการศึกษา 2561 สูงกวาปการศึกษา 2560 ไดแก วิชาคณิตศาสตร                  
รอยละ 4.87  รองลงมาไดแก วิชาภาษาอังกฤษ  รอยละ 0.99 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอยละ 0.85 
และวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 0.66 ตามลําดับ สวนวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ีย รอยละลดลงเทากับ 3.59   
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  โครงการ Open House 2019  เปดบานวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการยกระดับคุณภาพ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 
  ผลการดําเนินการ 
 

           

1. ผูบริหาร  ครูผูสอน บุคลากรในสังกัดมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการระหวางกัน 
2. กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขับเคล่ือนคุณภาพดวยกระบวนการ “ชุมชนแหงการเรียนรู 
    วิชาชีพ (PLC)” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
3. ไดประชาสัมพันธผลงาน นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูบริหาร   
    ครูผูสอนในโรงเรียน  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรมการบริหารของ                     
    สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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20 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

   โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา   
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา  2562   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
    ผลการดําเนินการ 

 

1. จากการสํารวจความตองการใชหนังพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี โรงเรียนที่มีความตองการ จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก                      
   โรงเรียนบานปางหินฝนและโรงเรียนบานหวยทราย 
2. จากการสํารวจขอมูลการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนในสังกัด  ประจําปการศึกษา 2561    
   พบวา โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอานใหกับนักเรียนอยางหลากหลายมีการบันทึกการอาน                         
    ในทุกระดับชั้น  มีการพัฒนาแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนและมีการนํานักเรียนไปเรียนรูนอกสถานที ่
3. ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
   สยามบรมราชกุมารีใหกับโรงเรียนที่ไดรับจัดสรร คือ โรงเรียนบานปางหินฝนและโรงเรียนบานหวยทราย  
4. นิเทศ ติดตาม กิจกรรมสงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบานปางหินฝนและโรงเรียนบานหวยทราย พบวา ทั้ง 2 โรงเรียน 
   มีการนําหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ ไปใชจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
   ใหกับนักเรียน  สวนใหญเปนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา 
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   โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี                       
   ดานการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
 
     ผลการดําเนินการ 

 

1. ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
2. ครูมีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                    
    (ฉบับปรับปรุง 2560) นักเรียนมีทักษะกระบวน ทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิดวิเคราะห คิดคํานวณ และ   
    เทคโนโลย ี
3. ครูมีการจัดทําส่ือการสอน Coding 
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22 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

   โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย                                              
   (โครงการ“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย”) ปงบประมาณ 2562 
     

   ผลการดําเนินการ 

 

 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย (โครงการ                        
“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”) ปการงบประมาณ 2562 แยกตามรายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1  แตงตั้งคณะทํางาน และประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย 
               ประเทศไทย ” 

 ดานปริมาณ  แตงตั้งคณะกรรมการทํางานโดยมีครูแกนนําจาก 12 เครือขายมารวมวางแผนและ 
                                กําหนดแนวทางการจดักจิกรรมตามโครงการ 
 ดานคุณภาพ   คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไว คิดเปนรอยละ 91.23 
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมทดแทนใหโรงเรียนในโครงการ (สําหรับครูผูที่ไมผานการอบรม) แยกออกเปน 2 รุน คือ  
1. การอบรมขั้นที่ 1 และขัน้ที่ 2ในการขยายผลโรงเรียนรุนที่ 9  
2. การอบรมปฏิบัตกิารเฉพาะทาง โรงเรียนที่เขารวมโครงการรุนที่ 1 – 8 
 ดานปริมาณ  การอบรมขัน้ที่ 1 และขั้นที่ 2  ในการขยายผลโรงเรียนรุนที่  9  เปาหมายคือ ครูปฐมวัย   
                                จาก 15 โรงเรียน มีครทูี่เขารวมประชุม จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 80 และมีครูใน  
                                รุนที่ 1 – 8 ที่ไมเคย ผานการอบรมขั้น 1 และ 2 เขารวมอบรมอีก 28 คน จาก 76 โรงเรียน  
                                (รุน 1 – 8 ) คิดเปนรอยละ 30.26 การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทาง โรงเรียนที่เขารวม 
                                โครงการรุนที่ 1 - 8 จํานวน 76 โรงเรียน มีครูเขารวมอบรมจํานวน 76 โรงเรียน                 
                                คิดเปนรอยละ 100  
 ดานคุณภาพ    ครูปฐมวัยในสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 91 โรงเรียน                       
                          เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการและระบบทางไกลทั้ง 2 หลักสูตร สามารถนําความรู  
    และแนวคิดที่ไดจากการอบรม ไปประยุกตใชในการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย                     
                                เพ่ือสงเสรมิใหเด็กมทีักษะกระบวนการการสืบเสาะโดยเนนเดก็เปนสําคัญ ประกอบกับ 
                                เปนการสงเสรมิพัฒนาการเดก็ที่เหมาะสมกับวัย อยูในระดบัดี 
กิจกรรมท่ี 3 นเิทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โครงการ  “บานนกัวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”    
      ดานปริมาณ    มีการนิเทศติดตาม โรงเรียนที่เขาโครงการฯ รุนที่ 9 จํานวน 15 โรงเรียน เพ่ือใหคําแนะนํา                 
     ในการทํากิจกรรมการทดลอง 20 กจิกรรม และโครงงานการทดลอง 1 โครงงาน                    
                                เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานในป 2562 
      ดานคุณภาพ   โรงเรียนที่เขาโครงการฯ รุนที่ 9 ครูมีความรูและความเขาใจในการจัดกิจกรรมการทดลอง  
                                20 กิจกรรมกับโครงงานการทดลอง1 โครงงาน อยูในระดับ ดี 
กิจกรรมท่ี 4 LN/LT รวมพิธีรับตราพระราชทาน “บานนักวทิยาศาสตรนอยประเทศไทย” 
     ดานปริมาณ   โรงเรียนทีม่ีคุณสมบัติในการเขารับการประเมนิเพ่ือรับตราพระราชทานในป 2561  
          จํานวน 42 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ผานการประเมินจํานวน 32 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 76.19 
                                โรงเรียนที่ไมผานการประเมิน 6 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 14.29 และโรงเรียนที่ไมสงผลงาน                   
                                เขารับการประเมิน 4 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 9.52 
     ดานคุณภาพ  โรงเรียนที่ผานการประเมนิจํานวน  32 โรงเรียน ผานในระดับดีมาก 1 โรงเรียน ผานในระดับดี  
                                         จํานวน  22  โรงเรียน  ผานในระดับพอใช 9 โรงเรียน 
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กิจกรรมท่ี 5  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย”   
      ดานปริมาณ  โรงเรียนที่เขาโครงการรุน 1 – 9 จํานวน 91 โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ      
                                ที่สงเสริมทกัษะกระบวนการการสืบเสาะ โดยเนนเดก็เปนสําคัญและมุงสงเสริม 
                                พัฒนาการ เดก็ที่เหมาะสมกับวัย 
   ดานคุณภาพ  โรงเรียนที่เขาโครงการรุน 1 – 9 จํานวน 91 โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ   
                                     ที่สงเสริมทกัษะกระบวนการการสืบเสาะ โดยเนนเดก็เปนสําคัญและมุงสงเสริม 
                                พัฒนาการเด็กทีเ่หมาะสมกับวัย  มีคุณภาพอยูในระดับด ี
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24 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

    โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย (ประเมินพัฒนาการนักเรียน                  
    ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2561) 
     

   ผลการดําเนินการ 
 
 

 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ในสังกัด มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา พรอมสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

 

จํานวนนักเรียน 
ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวนนักเรียนปกติที่ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย คุณภาพระดับ 3 

ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1,440 1,367 91.20 1,367 91.20 1,440 100 1,367 91.20 
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  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ปงบประมาณ 2562 

   ผลการดําเนินการ 

 

 ผลสัมฤทธิ์โดยรวมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ปงบประมาณ 2562 แยกตามรายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดระบบสนับสนุนและชวยเหลือนักเรียน (จัดสรรงบประมาณ) ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  
จํานวน 74  โรง แบงเปน 

     -  โรงเรียนตนแบบการเรียนรวมจํานวน  4  โรงเรียน 

     -  โรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมจํานวน 70 โรงเรียน  
 ดานปริมาณ   โรงเรียนตนแบบเรียนรวม จาํนวน 4 โรงเรียนไดรับจัดสรรเงินในการจัดซ้ือส่ือ  วัสดุ                      
                                อุปกรณ สําหรับจัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน  
                                คิดเปนรอยละ 100 

    ดานคุณภาพ   โรงเรียนตนแบบเรียนรวม จาํนวน 4 โรงเรียนไดรับจัดสรรเงินในการจัดซ้ือส่ือ  วัสดุ                        
                                อุปกรณ  สามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดอยางมีคุณภาพ                    
                                อยูในระดับด ี

กิจกรรมท่ี 2 อบรมพัฒนาแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูดานการเรียนรวม  การคัดกรอง                     
การดูแลชวยเหลือเด็ก   โปรแกรม SET  โปรแกรม IEP online 

 ดานปริมาณ  โรงเรียนทัว่ไปจัดการเรียนรวมจํานวน 66 โรงเรียน จากจํานวน 70 โรงเรียน                           
                                ไดรับจัดสรรเงินในการจัดซ้ือส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ สําหรับจัดสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอ                
                                การจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน คิดเปนรอยละ 91.42 ของโรงเรียน                                       
                                ทีม่เีด็กพิเศษเรียนรวม 

 ดานคุณภาพ   โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมจํานวน 66 โรงเรียน จากจํานวน 70 โรงเรียน                      
                                ไดรับจัดสรรเงินในการจัดซ้ือส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ สามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับ 
                                เดก็ที่มีความตองการพิเศษไดอยางมีคุณภาพ อยูในระดับด ี

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสงรายงานผลการดําเนินงานตอตนสังกัด 

 ดานปริมาณ   โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและโรงเรียนตนแบบเรียนรวม ที่ไดรับจัดสรรครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ          
    จํานวน 13 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนนุ ใหความชวยเหลือหรอื 
                                ขอเสนอแนะ ในการจดัการศึกษาสําหรับเดก็พิการเรียนรวมคิดเปนรอยละ 56.52 

 ดานคุณภาพ  โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและโรงเรียนตนแบบเรียนรวม ที่ไดรับจัดสรรครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ   
                     จํานวน 13 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตามและสนับสนนุ ใหความชวยเหลือหรอื 
                                   ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอน 
                                สําหรับเดก็ทีม่ีความตองการพิเศษไดอยางมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
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26 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

  โครงการสงเสริม สนับสนุนทักษะดานวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียน 

   ผลการดําเนินการ 

 

1. สถานศึกษาที่มีนกัเรียนพักนอนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมและ สถานศึกษา      
    ที่มีชมรม ชุมนุมกิจกรรมดานวชิาการ ทกัษะชีวติและทกัษะอาชพีไดรับงบประมาณสนับสนุน กจิกรรมใหยั่งยืน 

2. สถานศึกษามีรูปแบบและกิจกรรมที่เปนแบบอยางในการเรียนรู 
3. นักเรียนมีทักษะในกิจกรรมเพิ่มขึ้น สามารถแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกันได  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเลี้ยงไกพ้ืนบาน กิจกรรมทอผาชนเผา 

 กิจกรรมการทาํเฟอรนิเจอรไมไผ 

กิจกรรมเลี้ยงหมูพ้ืนบาน กิจกรรมเลี้ยงปลาในบอดิน 
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    นโยบายท่ี 3  ดานการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   โครงการพัฒนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6 
 

   ผลการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ แตละระดับ    
   มีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนา สามารถปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้  
2. ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีสมรรถนะ  
   ดานการบริหารจัดการงานและองคความรู ท่ี ดี สงผลใหคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่   
   การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 สูงขึ้น 
3. ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีทักษะ               
   เชิงปฏิบัติงาน ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการคิด สามารถปฏิบัติงาน                   
   ตามตําแหนงหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  มีความรัก            
   ความสามัคคีในหมูคณะ และในการมีสวนรวมในการพัฒนางานตอการจัดการเรียนการสอน 
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28 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

   โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสูมาตรฐาน   
   การปฏิบัติงาน ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน 
 

   ผลการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

1. เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
   ประถมศึกษา เชี ย ง ใหม  เขต  6  แตละระ ดับมีความ รู                 
   ความเขาใจ ในกระบวนการพัฒนาสามารถปรับปรุงระบบ 
   การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีสมรรถนะดานการบริหาร 
   จัดการงานและองคความรูที่ดี สงผลใหคุณภาพการศึกษา  
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
   สูงขึ้น 
3. เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6 มีทักษะเชิ งปฏิบั ติงาน               
   ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และทักษะดานกระบวนการคิด                  
   สามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เจาหนาที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
   ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีความรัก ความสามัคคี             
   ในหมูคณะและในการมีสวนรวม ในการพัฒนางาน 
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   นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน   
                    และลดความเหล่ีอมลํ้าทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน               
                       และลดความเหล่ีอมลํ้าทางการศึกษา 
 

   โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 2561 

 
    ผลการดําเนินการ 
                      

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินกิจกรรมการแขงขัน                       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ซ่ึงจัดขึ้นวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงใช                
    สนามในการแขงขัน ทั้งหมด 2 สนาม ดังนี ้
 1.1 โรงเรียนศรีจอมทอง 
 1.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง) 
    โดยมีนักเรียนเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

 

2. ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา  
   โดยมีนักเรียนและครูเขารวมกจิกรรม ดังนี้ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนโรงเรียน จํานวนทีม จํานวนนกัเรียน จํานวนครู 
106 535 891 649 

จํานวนโรงเรียน จํานวนทีม จํานวนนกัเรียน จํานวนครู 
46 141 339 224 



 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

30 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

   ผลการดําเนินงาน  

 

กิจกรรมท่ี 1 การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานตรวจสอบเพ่ือเปนสารสนเทศของการพัฒนานักเรียนโดยใชระบบ                 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 ผลที่เกิดขึ้น  ไดขอมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศของการพัฒนานักเรียนโดยใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
และสรางความรูความเขาใจใหสถานศึกษานําไปใชเปนกระบวนการหลัก ในการรูจัก เขาใจเขาถึงนักเรียนของแตละ
สถานศึกษา ผานการคัดกรองนักเรียนการเย่ียมบาน การประชุม ผูปกครอง  การพัฒนา การสงตอ เพ่ือชวยใหนักเรียน               
ไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาผูเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนผลที่เกิดขึ้น ไดพัฒนาผูเรียนโดยใชระบบ                
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานการสงเสริมสนับสนุน การพัฒนา และการแกไขปญหาของนักเรียนภาพรวม                
ของโรงเรียน 99 แหง จํานวน 14,014 คน มีผลที่ประจักษ ดังนี ้
1. มีสถานศึกษาไดสงผลงานเขารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2562  
   ไดรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 2562 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  
   ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ระดับเงิน คือโรงเรียนบานแมแดดนอย 
2. การสงตอในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
  รายที่ 1  การชวยเหลือและประสานติดตามการสงนกัเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค              
                           จากผูปกครองและคณะครู ใหนกัเรียนไดเขาคายปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
 รายที่ 2  ไดรับการประสานจากโรงเรียนเพ่ือสงตัวนักเรียนเขาปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดวยเหต ุ                     
                           มีพฤตกิรรมที่ไมเหมาะสมอยูในภาวะเส่ียงตอการเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)                      
                             ปการศึกษา 2562 ในเบ้ืองตน ผูปกครองยินยอมและสงตัวนักเรียนรายดังกลาวเขารับ                 
                           การฝกเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม ณ ศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชน เขต 7 เชียงใหม        
                           เปนเวลา 8 เดือน จากการติดตามนกัเรียน พบวา นักเรียนไดเรยีนรูควบคูไปกับการฝก                    
                             เพ่ือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมจนจบการศึกษาช้ันมธัยมศึกษาที่ 3  
 
กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
 ผลที่เกิดขึ้น  ไดสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินงานและสงผลงานเขารับการประเมินและ
คัดเลือก เพ่ือยกระดับการทํางานตอไป มีสถานศึกษาสงผลงานเขารับการประเมินจากระดับเงิน ขอเล่ือนเปนระดับทอง  
ทั้งนี้ตองรอผลการประเมินของปการศึกษา 2560 เปนฐานการสงตอ หากผานการประเมินขอเล่ือนระดับตอไปได 
จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 16 กันยายน  2562 ไมผาน จึงไดยุติผลการประเมินผลงานของป 2561 ในชวงภาคเรียนที่ 1   
ปการศึกษา 2562 
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  
 ผลที่เกิดขึ้น  สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 27 แหง ดําเนินการครบถวน มีลูกเสือเนตรนาร ี  
เขารวมกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดมากกวาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 2,749 นาย (เปาหมายกําหนด 100 นาย) 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมคายทักษะชีวิต  
 ผลที่เกิดขึ้น   
 1.  ไดดําเนินงานการจดัคายทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานของขอมลูที่ไดสํารวจขอมลูนักเรียนในกลุมที่เฝาระวัง
จากระบบสารสนเทศยาเสพติดป 2561 และขอมูลที่คัดกรองแลวจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และจัดคาย
ทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตนักเรียน ลดพฤติกรรมเส่ียงไมใหไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและปญหาอื่น                   
ซ่ึงสอดคลองกับหลักการและเหตุที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไว 
  2. กําหนดกลุมเปาหมายไว 100 คน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                
จัดกิจกรรมคายทักษะชีวิตมีผูเขารวมกิจกรรม 171 คน เกินกวาเปาหมาย 71 คน  
         3. การบริหารจัดการคายทักษะชีวิตที่จัดขึ้น ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดจัดขึ้นภายใตบริบท
พ้ืนที่เ พ่ือหาความเหมาะสมในการดําเนินการ ไดกําหนดจัดคายออกเปนสองจุดปฏิบัติและเลือกโรงเรียน                     
เปนกลุมเปาหมายตามขอมูลและบริบทที่เหมาะสม จากการดําเนินงานพบวา การจัดคายทักษะชีวิตเปนไปดวย
ความเรียบรอย ดานการจัดคาย ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม การบริหารงบประมาณ การนํากิจกรรมไปปรับใช
ตอในสถานศึกษา  นอกจากนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไดเรียนรูและรวมกันทํากิจกรรมทั้งโรงเรียน 
ในดานความปลอดภัยของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเปนไปอยางเรียบรอย เนื่องจากบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 เปนพ้ืนที่สูง ไหลเขา หยอมบาน หากจัดกิจกรรม                  
ที่จุดเดียวตองมีการนํานกัเรียนออกจากพ้ืนที่ไปทํากจิกรรม เพ่ือปองกันปญหาดานความปลอดภัยและ อุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นจึงไดนําแนวทางนี้ไปรวมตัดสินใจที่กําหนดจุดปฏิบัติการอบรมในแนวทางนี้เกิดขึ้น และการขนสง ตองมีการ
ใชงบประมาณ ดานการขนสงในการนํานักเรียนไปทํากิจกรรม ซ่ึงแนวทางนี้ ลดคาใชจาย ในด านนี้ ไ ด อ ย า ง ดี ย่ิ ง                 
ทําใหสามารถนํางบประมาณที่ไดรับไปใชจัดกิจกรรมไดอยางราบรื่นและครบถวน 
 
กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) 
 ผลที่เกิดขึ้น  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไมไดจัดทําหลักสูตร                      
และพัฒนาโดยตรง และจัดสงพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน จํานวน 5 คน เขารับการพัฒนา
และทบทวนบทบาทหนาที่การทํางานกับสํานักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 
ไดความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ย่ิงขึ้น 
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32 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

       นโยบายท่ี 5  ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
     ยุทธศาสตรท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
   โครงการสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 

    
    ผลการดําเนินการ 
 
1. ผูบริหาร  ครู  ศึกษานิเทศกไดรับความรู เกิดความเขาใจและสามารถดําเนนิกจิกรรม ดานส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน   
    ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะ น้ําเสีย การลดใชสารเคมีการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                   
    ใหเปนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไดอยางถูกตองเหมาะสมสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ    
    พัฒนาเปนเมืองส่ิงแวดลอมย่ังยืน 
2. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีนโยบายและจัดกิจกรรม               
    ใหความรูที่ถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3. รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ                
    และมีการสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 
4. รอยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใชประโยชน 
   รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ 
5. ครูผูสอนมีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม หนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการดานการผลิตและบริโภค               
   ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตนแบบในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของในดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะ                      
   การจัดการน้ํา การจัดการน้ําเสีย ลดใชสารเคมี สงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และนํามาจัดการเรียนการสอน 
6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการนิเทศ เพ่ือการสรางจิตสํานึก 
    และสรางเครือขายการเรียนรู การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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   โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน DLTV  
   และคัดเลือกหองเรียนตนแบบการจัดการเรียนการสอน New DLTV 
 
   ผลการดําเนินการ 
 
1. โรงเรียนขนาดเล็กไดรับการนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV                     
    จํานวน 57 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 
2. โรงเรียนขนาดเล็กเขารวมกิจกรรม KM หองเรียนตนแบบการจัดการเรียนการสอน New DLTV                    
    จํานวน 57 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 
3 .  โ ร ง เ รี ยนที่ ไ ด รั บกา ร คัด เ ลื อก ให เ ป นห อ ง เ รี ยนต นแบบการจั ดก าร เ รี ยนการสอน New DLTV                             
    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก 
 1) โรงเรียนบานแปะ               เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม  
 2) โรงเรียนบานแมหอย               เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาจร 
 3) โรงเรียนบานแมสอย              เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมสอย  
 4) โรงเรียนบานจันทร สาขาแจมนอย      เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา 
 5) โรงเรียนบานเมืองอาง           เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท  
 6) โรงเรียนบานทุงยาว               เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี 
 7) โรงเรียนบานทัพ              เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผาเทพพนม  
 8) โรงเรียนบานผาละป               เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร 
 9) โรงเรียนบานเฮาะวิทยา           เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา  
 10) โรงเรียนบานหวยมวง           เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน 
 11) โรงเรียนบานแมตะละเหนือ       เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา  
 12) โรงเรียนบานหวยน้ําดิบ           เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง 
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34 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒  
  ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
 
 ผลการดําเนินงาน 
 

1. จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 35 เลม 

2. จัดประชุมพิจารณาการใชจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป 2562 ดังนี้ 
     - ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2561 ณ หองประชุมอินทนนท สพป.เชียงใหม เขต 6 
     - การประชุมการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที ่
       การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19  สิงหาคม  2562 ณ  หองประชุมอินทนนท  
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
     - การประชุมการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนที ่ 
       การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 กันยายน  2562 ณ  หองประชุมอินทนนท  
       สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
3. จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การจั ดทํ าแผนพัฒนาการศึกษาขั้ นพ้ื นฐาน ระยะ 4 ป  ป งบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566                     
    ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ระหวางวันที่  9-11 กันยายน 2562                         
    ณ หองประชุมอินทนนท 
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   โครงการการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสญัจร  ประจําปงบประมาณ 2562 
 

   ผลการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูบริหารการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และบุคลากรเจาหนาที่รับทราบและเขาใจนโยบาย 
   และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
2. การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 มีการบริหารงาน                   
   อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย 
3. ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานในทางที่ดี และสรางเสริมความสามัคคี 
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36 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

    โครงการการประชุมขยายผลโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารงาน                           
    ตามรอยพระยุคลบาท 
 

   ผลการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบและเขาใจนโยบาย     
    และทิศทางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6                      
    ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยคุลบาท 
2. การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ มีการบริหาร                    
    อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามเปาหมาย  
3. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานในทางที่ดีและสรางเสริมความสามัคคี 
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    โครงการกิจกรรมวันสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 

   ผลการดําเนินงาน 
 
        

1. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึกรักสถาบันชาติ ศาสนา  
    และพระมหากษัตริย  
2. ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณคาและรักษา            
    ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชาติบานเมือง 

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในทองถิ่น มีความสัมพันธที่ดีกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    รูป 4 กิจกรรมวันเขาพรรษา 

   รูป 2 กิจกรรมไหวสาพระเจาอินทวิชยานนท       รูป 1 กิจกรรมวันปยะมหาราช 

     รูป 3 กิจกจรรมวันสงกรานและพิธีแหไมคํ้าจอมทอง 
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38 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

                                                                                                                                

   โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ    
ก.ต.ป.น. 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ 

กลุมอํานวยการ กลุมบริหาร        
งานบุคคล 

กลุมนโยบาย
และแผน 

กลุมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย 

กลุมสงเสริม 

การจัดการ
กลุมพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการศึกษา 

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

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพงศ  พรมจันทร 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ประธานกรรมการ 

นายสามารถ  อินตามูล 
กรรมการผูแทน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

นางสมพิศ  มาพวง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           
ดานการศึกษาปฐมวัย 

นางสมควร  กันทาซาว   
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           

ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางทองสุข  ปยะวงค 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           

ดานการวจิัย และประเมินผล 

นายปราโมทย  เลิศชีวกานต  
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ           

ดานการบริหารการศึกษา 

นางสาววณีรัตน  แยมพราม 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาวเกษแกว  ปวนแดง 
กรรมการและเลขานกุาร 
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40 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

คณะผูจัดทํา 
    
ท่ีปรึกษา 

           นายสมพงศ พรมจันทร  ผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 
นายพิทูรย    ปญญาศรี  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 
นายชาญชิต ทัพหมี  รองผูอํานวยการสพป.เชียงใหม เขต 6 
 

คณะผูจัดทําขอมูล 

น.ส.เกษแกว ปวนแดง  ศึกษานิเทศก 
นางทองสุข  ปยะวงษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
น.ส.เรณู  อุตรชัย  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
นางสมพร  รุจิเลิศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางจรรยา  มีสิมมา  ศึกษานิเทศก 
นางเตือนใจ ณ รังษี   ศึกษานิเทศก 
น.ส.ธนพร  มาใหม  ศึกษานิเทศก 
นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา  ศึกษานิเทศก 
นางพรรณี  กันใหม  ศึกษานิเทศก 
น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
น.ส.สิริลักษณ ศรีมณี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
ผูรวบรวมและจัดทํารูปเลม 

น.ส.พิชญษินี โฉมอัมฤทธิ์       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
น.ส.สิริลักษณ ศรีมณี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางธัญญา  โภชะนะ  ลูกจางชั่วคราว 
นายกิตติวัฒน ใจยา  ลูกจางชั่วคราว 
นายอํานาจ  กิจเดช  ลูกจางชั่วคราว 

 
ออกแบบภาพปก 

นายเกรียงไกร    ปุกไชยโย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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