
 
รายงานการดําเนินงาน 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การรายงานผลการดําเนินงาน 
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ของ สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 
 



การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมหลายๆ ภาคสวน ไดแก การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และท่ีเกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการวางแผนตามนโยบาย การจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึนไปและการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยใหทุกกลุมงานขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ตามภารกิจใหเปนไปตามมาตรการในการมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงาน การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และรวมติดตามประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน 
  1. การประชุมรวมวางแผน ตามภารกิจงานดังนี ้
      1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดําเนินการขับเคล่ือนโครงการสงเสริม
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน 
   1.1.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
   1.1.2 กิจกรรมการพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียนการพฒันาพนกังาน
เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) 
   1.1.3 กิจกรรมการคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก 
   1.1.4 กิจกรรมการวิจัยการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
   1.1.5 กิจกรรมการคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก ดําเนินการคุมครองและชวยเหลือ
นักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ 
   1.1.6 การประสานและสรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน 
องคกรภาครัฐและเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง 
      1.2 การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปการศึกษา 
2565 ครั้งท่ี 1/2565 
      1.3 การประชุมคณะกรรมการ การพิจารณาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว      
ปการศึกษา 2565 
      1.4 การประชุมเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  
   
  2. การรวมดําเนินงาน ตามภารกิจงานดังนี ้
      2.1 ดําเนินการรวมกับเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
(พสน.) ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และบูรณาการรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ 
พนักงานเจาหนาท่ีปกครองอําเภอและเจาหนาท่ีสาธารสุข ออกตรวจพื้นท่ีเส่ียงในเขตอําเภอจอมทอง เพื่อเปน
การดูแล เฝาระวังสถานการณ และคุมครองปองกัน แกไขปญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 



      2.2 การมอบทุนดํารงชีพใหเด็กยากไรตาม“โครงการแบงปนน้ําใจใหเด็กยากไร” 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 กิจกรรมบริหารกองทุนชวยเหลือนักเรียน พ.ศ.
2565 รวมกับ  
   2.2.1 มอบทุนชวยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรยีนบานขุนกลาง นักเรียนประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตนักเรียนชนกับรถสิบลอพวง ตรงบริเวณเลยปากทางเขาหมูบาน
อางกานอย มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท 
         2.2.2 มอบทุนชวยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรยีนบานขุนกลาง นักเรียนประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตนักเรียนชนกับรถสิบลอพวง ตรงบริเวณเลยปากทางเขาหมูบาน
อางกานอย มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท 
         2.2.3 มอบทุนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานสองธาร เนื่องจากเกิดเหตุการณ
อัคคีภัยบานนักเรียน ไดรับความเสียหายท้ังหลัง มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท 
        2.2.4 ชวยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบานแมชา และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานทาหลุก มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท เนื่องจาก กรณีขอ
ทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือนรอน 

2.2.5 มอบทุนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานโมงหลวง เนื่องจากมารดาเสียชีวิต 
จํานวน 3,000 บาท 
       2.2.6 มอบทุนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานปากลวย เนื่องจากเกิดเหตุการณ
อัคคีภัยบานนักเรียน ไดรับความเสียหายท้ังหลัง จํานวน 3,000 บาท 
       2.2.7 มอบทุนชวยเหลือนักนักเรียน ผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากไดรับ
การรักษาตัวจากโรงพยาบาลแลวและมารักษากักตัวอยูท่ีศูนยพักคอยโรงเรียนโรงเรียนองคการอุตสาหกรรม 
ปาไม 13 จํานวน 3,000 บาท 
        2.2.8 มอบทุนชวยเหลือโรงเรียนบานโมงหลวง เนื่องจากไฟไหมท่ีพักอาศัย จํานวน 
3,000 บาท 
       2.2.9 มอบทุนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานแมหอย เนื่องจากเหตุการณมารดา
เสียชีวิต จํานวน 3,000 บาท 
        2.2.10 มอบทุนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานแจมหลวง จํานวน 3,000 บาท 
         2.2.11 มอบทุนชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานแจมหลวง จํานวน 3,000 บาท 
 
  3. รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีภารกิจงาน ดังนี้ 

    3.1 การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และคัดเลือกคณะกรรมการของผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

    3.2 การแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ ใหขอมูลนักเรียน เพื่อประกอบการ
ทุนการศึกษา ปงบประมาณ 2565 
 
  4. รวมติดตามและประเมินผล ตามภารกิจงานดังนี ้
      4.1 การตรวจเยี่ยมโรงเรียน นิเทศกํากับติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา ตาม
ภารกิจงาน การขับเคล่ือนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการคุมครองชวยเหลือนักเรียน ประจําป
งบประมาณ 2565 



      4.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว ประจําปงบประมาณ 2565 
               4.3 การติดตามการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของศูนยการเรียนรูแจงฉับพลัน ปการศึกษา 

2565 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประชุมรวมวางแผน ตามภารกิจงาน 
2. การรวมดําเนนิงาน ตามภารกิจงาน 
3. รวมแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ มภีารกิจงาน 
4. รวมติดตามและประเมินผล ตามภารกิจงาน 

ของ สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 
 



การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมพฒันาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน 
ประจําป 2565 

    
การพัฒนาผูเรียนและระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีดําเนินงาน 
1. วางแผนการดําเนินงาน 
   1. ตรวจสอบขอมูล ปญหาความจําเปน ผลการดําเนินงานในชวงท่ีผานมาเปนไปอยางไร จะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด  
   2. นโยบายแผนการพัฒนาการศึกษาเปาหมายองคกรท่ีตองการหรือคาดหวัง แลวนํามาจัดทําโครงการแนว
ทางการดําเนินงาน 
   3. สํารวจภารกิจงานลดการซ้ําซอนของการดําเนินงานและทําใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดของโครงการ 
2. ดําเนินการพัฒนา 
   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
การประเมินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   1. แจงหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษา 
   2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต
ดําเนินงานและสงผลการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3. ประเมินระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเขารับการคัดเลือกในระดับตอไป ตามปฏิทินท่ี สพฐ.กําหนด 
   
 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียนการพัฒนาพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน (พสน.) 
   1. ตรวจสอบขอมูลเจาหนาท่ี พสน.กับกลุมงานทะเบียนและประวัติถึงการมีตัวตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของ สพป.เชียงใหม เขต 6 กอนเปดภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา 2563 
   2. ดําเนินการพัฒนารวมกับเครือขายพัฒนาพนกังานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 -6 และ สํานักงานเขต 
   3. ตรวจสอบขอมูลเจาหนาท่ี พสน.กับกลุมงานทะเบียนและประวัติถึงการมีตัวตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของ สพป.เชียงใหม เขต 6 กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
   4. ดําเนินการพัฒนารวมกับเครือขายพัฒนาพนกังานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 - 6 และ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34  
   5. กํากับติดตาม บทบาทภารกิจของพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน ในการปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีจริง 
   6. ประเมินและรายงานผลหลังจากเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรม 
    
 
 
 



กิจกรรมท่ี 3 การคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก  
ดําเนินการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุพิเศษ 
   1. สถานศึกษาแจงขอมูลผูเรียนในสังกัดหากมีการเผชิญเหตุพิเศษ พบวานักเรียนไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรง การถูกลวงละเมิดทางเพศ หรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ตองดูแล  เปนพิเศษ 
   2. สพป.เชียงใหม เขต 6 ตรวจสอบขอเท็จจริงตามเหตุการณท่ีไดรับรายงานและใหความชวยเหลือตาม
ความเหมาะสมและเปนธรรม 
   3. ประสานหนวยงานและเครือขายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือไดครอบคลุมและเหมาะสม 
   กิจกรรมท่ี 4 การวิจัยการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
   1. สถานศึกษาสํารวจปญหาท่ีเกดิข้ึนกับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาและเจาะลึกถึงสภาพปญหา
ขอมูลในการดําเนินงาน 
   2. สรุปประเด็นท่ีตองดําเนินการและออกแบบตรวจสอบเครื่องมือและเก็บขอมูล    
   3. รวบรวมขอมูลและปฏิบัติการในพื้นท่ีตามประเด็นท่ีพบมุงไปในแนวทางการแกไขปญหาความจําเปนท่ี
คนพบ  
   4. สรุปผลการดําเนินงานท่ีคนพบ ปญหา และขอเสนอแนะและรายงานขอมูลไปยังผูเกี่ยวของ 
   3. การกํากับติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการ ท้ังในสถานท่ีจริงและกํากับผานการส่ือสารออนไลน 
   4. สรุปผลการดําเนินการของโครงการนําเสนอผล ตอผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
ผลการดําเนินงาน 
    
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียนการพัฒนาพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน (พสน.) 
   ดําเนินการรวมกับเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และบูรณาการรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ พนักงานเจาหนาท่ี
ปกครองอําเภอและเจาหนาท่ี             สาธารสุข ออกตรวจพื้นท่ีเส่ียงในเขตอําเภอจอมทอง เพื่อเปนการดูแล 
เฝาระวังสถานการณ และคุมครองปองกัน แกไขปญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา เทศกาลวัน
แหงความรัก วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  

กิจกรรมท่ี 5 การคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก ดําเนินการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนมีการเผชิญเหตุ
พิเศษ 
   สถานศึกษาแจงขอมูลนักเรียนในสังกัด เม่ือเผชิญเหตุพิเศษ โดยพบวานักเรียนไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรง การถูกลวงละเมิดทางเพศ หรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ตองดูแล เปนพิเศษ สพป.เชียงใหม เขต 6 ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจริงตามเหตุการณท่ีไดรับรายงาน และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และเปนธรรม 
   สถานศึกษาท่ีแจงเหตุ  
1. โรงเรียนบานสองธารเด็กนักเรียนไดรับผลกระทบ เนื่องจากเกิดอัคคีภัยท่ีอยูอาศัยของนักเรียน 
2. โรงเรียนบานขุนกลางเด็กนักเรียนไดรับผลกระทบ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตรถจักรยานยนตนักเรียน

ชนกับรถสิบลอพวง 
3. โรงเรียนบานปากลวยพัฒนาเด็กนักเรียนไดรับผลกระทบ เนื่องจากเกิดอัคคีภัยท่ีอยูอาศัยของนักเรียน 
4. โรงเรียนบานโมงหลวง เด็กนักเรียนไดสูญเสียมารดา เนื่องจากเกิดความรุนแรงในครอบครัว 
5. โรงเรียนบานโมงหลวง เด็กนักเรียนไดรับผลกระทบ เนื่องจากเกิดอัคคีภัยท่ีอยูอาศัยของนักเรียน 
6. โรงเรียนบานแมหอย เด็กนักเรียนไดรับผลกระทบ เนื่องจากเกิดความรุนแรงในครอบครัว 



กิจกรรมท่ี 4 การวิจัยการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน  
   ไดดําเนินกิจกรรมการวิจัยการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยใหสถานศึกษาท่ีสนใจเขารวม
กิจกรรม สํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน เพื่อศึกษาและเจาะลึกถึงสภาพปญหาขอมูลใน
การดําเนินงาน สรุปประเด็นท่ีตองดําเนินการและออกแบบตรวจสอบเครื่องมือและเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล
และปฏิบัติการ ในพื้นท่ีตามประเด็นท่ีพบ มุงไปในแนวทางการแกไขปญหาความจําเปนท่ีคนพบ สรุปผลการ
ดําเนินงานท่ีคนพบ ปญหา และขอเสนอแนะ และรายงานขอมูลมายังเขตพื้นท่ีการศึกษา การสนับสนุน
โรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมเปนไปตามความสมัครใจและตามความเหมาะสม จึงไดจัดสรรเงินการสนับสนุน
ใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรม ตามบันทึกแจงเวียน เรื่อง แผนการใชเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565 
ครั้งท่ี 1 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 5 แหง 1. โรงเรียนบานหาดนาค 2. โรงเรียนบานสบแจมฝง
ซาย 3. โรงเรียนบานหวยทราย 4. โรงเรียนบานแมหอย 5. โรงเรียนบานแจมหลวง 
   หลังจากไดจัดสรรเงินการสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรม ทางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ไดดําเนินการติดตามและใหคําแนะนํา แกสถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรเงินใน
การดําเนินกิจกรรมเปนระยะ อยางตอเนื่อง และไดออกกํากับติดตามการดําเนินของสถานศึกษา ชวงวันท่ี 
15-17 มีนาคม 2565 ติดตามได 4 โรง เนื่องจาก 1 โรง คือ โรงเรียนบานแมหอย ไมสามารถออกติดตาม
การดําเนินงานได เนื่องจากผูรับผิดชอบติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แตไดติดตามทางไลนวีดีโอคอล ผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย คิดเปนรอยละ 70 % ของการดําเนินงาน  

ปญหา อุปสรรค  
  งบประมาณจํากัด ทําใหการบริหาร การพัฒนา การตรวจสอบติดตาม การใหความชวยเหลือ สนับสนุน
โรงเรียนทําไดไมครอบคลุม   
   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

มีการประสานและสรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกรภาครัฐและ
เอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง 
วิธีดําเนินงาน 
    จัดทําหนังสือประชาสัมพันธใหกับบุคลากรทางการศึกษา              ในทุกรอบเดือน รวมทําบุญวัน
เกิด โดยหากประสงคจะรวมทําบุญตาม “โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6” สามารถบริจาคเปนเงินไดท่ีกลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 หรือโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารกรงุไทย สาขาจอมทอง บัญชีเลขท่ี 526-0-30916-2  ช่ือบัญชี โครงการแบงปนน้ําใจใหเด็กยากไร   
     เกณฑการพิจารณาเงินทุนดํารงชีพใหเด็กยากไรตาม“โครงการแบงปนน้ําใจใหเด็กยากไร” สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอรับทุน 

1. เปนนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน สังกัด สพป.เชียงใหม เขต 6 มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
2. มีความประพฤติดี ต้ังใจเรียน 
3. ตองไมเคยไดรับทุนใดๆ มากอน 
4. ไดรับความยากลําบากตามกรณีใดกรณีหนึ่งตามลําดับ ดังนี้4.1 บิดามารดาเสียชีวิต 
4.2  บิดา หรือ มารดา เสียชีวิต 
4.3  ไดรับผลกระทบจากบิดาหรือมารดาไดรับเช้ือ HIV 



4.4  บิดา หรือ มารดา เจ็บปวยเรื้อรังไมสามารถประกอบ 
อาชีพไดตามปกติ 
4.5  ไดรับความยากลําบากจากสาเหตุอื่นๆ 

ประเภทของทุนในการชวยเหลือนักเรียนในแตละระดับ 
1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. ส้ินเดือนมีนาคม 2565 
ไดชวยเหลือเด็กนักเรียน จํานวน 4 ราย 
     1. เด็กชายพิเชษฐ แชยาง นักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานขุนกลาง นักเรียนประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตนักเรียนชนกับรถสิบลอพวง ตรงบริเวณเลยปากทางเขาหมูบานอางกา
นอย มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท 
     2. เด็กชายกิตติศักด์ิ แชวะ นักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานขุนกลาง นักเรียนประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตนักเรียนชนกับรถสิบลอพวง ตรงบริเวณเลยปากทางเขาหมูบานอางกา
นอย มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท 
     3. เด็กชายจิรายุ พนรังสิมันตุ นักเรียนช้ันประถมศึกษา     ปท่ี 6 โรงเรียนบานสองธาร เนื่องจากเกิด
เหตุการณอัคคีภัยบานนักเรียน ไดรับความเสียหายท้ังหลัง มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท 
     4. ชวยเหลือครอบครัวนักเรียน เด็กชายญาณกร                     นิยมเกียรติไพศาล นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานแมชา และเด็กชายปรัชาญา นิยมเกียรติไพศาล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 โรงเรียนบานทาหลุก มอบเงินชวยเหลือจํานวน 3,000 บาท เนื่องจาก กรณีขอทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาความเดือนรอน 
     5. ยอดเงินในบัญชี โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ชม.6 ณ 
วันท่ี 7 เมษายน 2565 ยอดเงินคงเหลือ 129,825.60 บาท 
 
2. ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2565 
   1. มีผูบริจาค 1 ราย คือ นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
จํานวน 1,000 บาท 
   2. ไดชวยเหลือเด็กนักเรียน จํานวน 3 ราย 
     1. เด็กหญิงปาริชาติ อนุรักษพนา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และเด็กหญิงอาลิสา อนุรักษพนา 
นักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนบานโมงหลวง เนื่องจากมารดาเสียชีวิต จํานวน 3,000 บาท 
     2. เด็กชายธราธิป แซวะ เด็กชายชนาธิป แซวะ และเด็กชายสรวิศ แซวะ นักเรียนโรงเรียนบานปากลวย 
เนื่องจากเกิดเหตุการณอัคคีภัยบานนักเรียน ไดรับความเสียหายท้ังหลัง จํานวน 3,000 บาท 
     3. ไดชวยเหลือนักเรียน ผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากไดรับการรักษาตัวจากโรงพยาบาลแลวและ
มารักษากักตัวอยูท่ีศูนยพักคอยโรงเรียนโรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 13 จํานวน 3,000 บาท 



   3. ยอดเงินในบัญชี โครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ชม.6 ณ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 ยอดเงินคงเหลือ 138,625 บาท 
 
3. ส้ินเดือนมกราคม 2565 
   มีผูบริจาค 1 ราย คือ นายชาญชัย แสงกร ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน 300 บาท 
 
4. ส้ินเดือนธันวาคม 2564 
   1. มีผูบริจาค 2 ราย คือ  
      1.นายสมจิต ใจหาญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมนาจร จํานวน 1,000 บาท 
      2. นายกมล แสงบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางหินฝน จํานวน 1,000 บาท 
   2. ไดชวยเหลือครอบครัว เด็กนักเรียน จํานวน 2 ราย 
     1. เด็กชายจิตติชัย เศรษฐทวีกุล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานโมงหลวง เนื่องจากไฟไหมท่ี
พักอาศัย จํานวน 3,000 บาท 
     2. เด็กชายภาคย อัครนิสกุล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานแมหอย เนื่องจากเหตุการณ
มารดาเสียชีวิต จํานวน 3,000 บาท 
 
5. ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2564 
   1. มีผูบริจาค 1 ราย คือ นางเตือนใจ ณ รังสี ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ จํานวน 1,000 
บาท 
   2. ไดชวยเหลือครอบครัว เด็กนักเรียน จํานวน 2 ราย 
     1. เด็กชายวรเมส เปรมใจประชา อายุ 15 ป ศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานแจมหลวง 
จํานวน 3,000 บาท 
      2. เด็กชายณัฐสิทธิ์ สิทธิ์คงต้ัง อายุ 14 ป ศึกษาอยูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานแจมหลวง 
จํานวน 3,000 บาท 

      - 

 
ปญหา อุปสรรค  
  เงินท่ีเขารวมทําบุญระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.ชม.6 ลดนอยลง 
เนื่องจากสถานการณโควิด – 19 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  



 
ชื่อโครงการ     การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี 
สอดคล้องกับนโยบาย   

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ                   
การลดความเหล่ือมล้้าทางการศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา                   
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา 3 อ้าเภอ คือ อ้าเภอจอมทอง 
อ้าเภอแม่แจ่ม อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีหน้าท่ีในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากร     
วัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกัน   

นักเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ยากจน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง เป็นหลัก ท้าให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว                 
และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือสูงกว่าได้ และส่งผลให้ผู้ปกครอง                  
ไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยต่างๆ เพิ่มให้นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพ ท้าให้ครอบครัว       
ต้องอาศัยแรงงานจากบุคคลในครอบครัว บางครั้งนักเรียนต้องไปช่วยผู้ปกครองเป็นแรงงานในภาคเกษตรกร                 
ท้าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน หรือไม่สามารถมาเรียนได้เต็มท่ี  ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 จึงได้จัดท้าโครงการ การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา นี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
หรือขั้นพื้นฐาน 
 ๒. ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนยากจนได้มีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และหรือขั้นพื้นฐาน  

3. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้าข่ายต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

3.  เป้าหมาย 

 นักเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



-๒- 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผนการด าเนินงาน (P) 

ศึกษาวิธีการระดมทุน และเอกสารการออกใบ
อนุโมทนาบัตรต่างๆ 

ต.ค. – ม.ค. ของทุกปี กลุ่มส่งเสริม                           
การจัดการศึกษา 

 
2 ด้าเนินการพัฒนา (D) 

2.2 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการ
บริจาค/เปิดบัญชีระดมทุน 
2.2 ตรวจสอบงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ท่ี
ได้รับการบริจาค 
2.3 แจ้งสถานศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการ
ขอรับทุน 
2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ 
2.5 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา 
 
2.6 มอบทุนการศึกษา 
 
2.7  บันทึกช่ือผู้ได้รับทุนในทะเบียนทุน 

ม.ค. – ก.ย. ของทุกปี 
 
 
ม.ค. – ก.ย. ของทุกปี 
 
ม.ค. – ก.ย. ของทุกปี 
 
พ.ค. – ก.ย. ของทุกปี 
 
- ภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังการพิจาณา 
- ภายใน 3 วันหลัง
ได้รับทุน 
- ภายใน 1 สัปดาห์ 
หลังได้รับทุน 

 
กลุ่มส่งเสริม                        
การจัดการศึกษา 

 
 

3 การตรวจสอบ ติดตามการด้าเนินงาน (C) ม.ค. – ก.ย. ของทุกปี กลุ่มส่งเสริม                    
การจัดการศึกษา 

 
4 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน ก.ย. ของทุกปี กลุ่มส่งเสริม                              

การจัดการศึกษา 
 

6.  การประเมินผล 

ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและเข้าข่ายต้องได้รับ
การช่วยเหลือเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาหรือทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

- ตรวจสอบข้อมูล
การรับบริจาค               
- ตรวจสอบข้อมูล
ผู้รับทุน 

แบบรายงานผลในรูปแบบ
เอกสาร 

2. แนวทางการระดมทุนและทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

ระดมทุนและ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

- การสังเกต                       
- การสัมภาษณ์                                 
- แบบรายงานผลในรูปแบบ
เอกสาร 
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5.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและหรือขั้นพื้นฐาน 
2.  นักเรียนท่ีเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้มีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ

หรือขั้นพื้นฐาน 

ผู้เสนอโครงการ 

    ลงช่ือ 
      (นางสาววนิดา  ตุ่นต๊ิบ) 

      นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ้าส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ความเห็นของผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

   ลงช่ือ 
     (นางทองสุข ปิยะวงษ์) 

      นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
       ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ที่ก ากับดูแลกลุ่ม 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

ลงช่ือ 
  (นายเอกนรินทร ์โงนมณี) 

       รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 
 
ความเห็นของผู้อนุมัติโครงการ 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

   ลงช่ือ 
  (นายชัยนนท์ นิลพัฒน)์ 

          ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่  เขต 6 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือนกัเรยีน  

จากเงนิ กองทนุโครงการระดมทนุทรพัยากรเพื่อการศึกษาส าหรบัเดก็นกัเรียนในสังกดั 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6  

............................................... 
 เพื่อให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  เป็นไปอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและ            
มีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติไว้  ดังนี้ 

หมวดที่  1 
หมวดทั่วไป 

 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน จากเงิน กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส าหรับ
เด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี้ 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้  “คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียน จากเงิน กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6” หมายความ
ว่า คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน ประสบ
อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นท่ีต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามแบบค าร้องท่ีคณะกรรมการก าหนดและอนุมัติเงินช่วยเหลือ 
“กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนในสังกั ดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6” หมายความว่า โครงการท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ท่ีประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเส่ียงในการถูกคุกคามทาง
เพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมดูแลเด็ก
และเยาวชนท่ีประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต “เด็กนักเรียนท่ีประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน” หมายความว่า เด็ก
นักเรียนท่ีประสบเหตุการณ์โดยตรง ในเรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือเหตุการณ์การอื่นท่ีเกิดขึ้นกับเด็กท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าเด็กได้รับผลกระทบโดยตรงและเห็นสมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการ ดังนี้ 
  5.1  คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนจากเงิน กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 แต่งต้ังโดยผู้รักษาการ
ตามระเบียบนี้  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 เป็นประธานโดยต าแหน่ง 
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              
เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   



 
 

หมวดที่  2 
เงินกองทุน 

 

 ข้อ 6 ท่ีมาขอเงิน “กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6”   
  6.1  การบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา องค์กรภาครัฐ และเอกชน 
  6.2  จากเงินบริจาคท าบุญวันเกิดของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
         ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ จะจัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดไป
         ยังข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ในแต่ละเดือนเพื่อขอรับเงินบริจาคเข้า “กองทุนโครงการ
ระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่     
เขต 6”   
  6.3  จากการจัดกิจกรรมต่างๆ  

หมวดที่  3 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  

จากเงินบริจาค กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 ข้อ 7 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนจากเงิน “กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6” พิจารณาตามกรณี ดังนี้ 

  7.1 กรณีเหตุเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง ได้แก่ 
   (1)  เสียชีวิต 
   (2)  ได้รับบาดเจ็บ 
   (3)  ประสบเหตุล่วงละเมิดทางเพศ 
   (4)  อื่น ๆ 
  7.2  กรณีเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียน ได้แก่ 
   (1)  อุบัติภัย 
   (2)  อื่น ๆ  
  โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ให้ความช่วยเหลือในแต่ละกรณีไม่ต่ ากว่า 3,000 บาท 
และตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเป็นกรณีไป 
 ท้ังนี้  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ด าเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนั กเรียน ตามกรณีดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมท้ังให้รายงานการด าเนินการให้คณะกรรมการพิจาณาช่วยเหลือนักเรียน ทราบด้วย 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

                            (นายชัยนนท์ นิลพัฒน์) 
          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 
 
 



เกณฑ์การพิจารณาเงนิทนุด ารงชีพให้เดก็ยากไร้ 

ตาม “โครงการแบ่งปนัน้ าใจใหเ้ดก็ยากไร้” 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 
1. เป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6                 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. มีความประพฤติดี ต้ังใจเรียน 
3. ต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆ มาก่อน 
4. ได้รับความยากล าบากตามกรณีใดกรณีหนึ่งตามล าดับ ดังนี้ 

4.1   บิดามารดาเสียชีวิต 
4.2   บิดา หรือ มารดา เสียชีวิต 
4.3   ได้รับผลกระทบจากบิดาหรือมารดาได้รับเช้ือ HIV 
4.4   บิดา หรือ มารดา เจ็บป่วยเรื้อรังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 
4.5   ได้รับความยากล าบากจากสาเหตุอื่นๆ 

ประเภทของทุนในการช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับ 
1. ระดับประถมศึกษา 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 
1. ระดับประถมศึกษา ทุนละ 300 บาท / เดือน 
2. ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 500 บาท / เดือน 
3. การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือความยากล าบากตามกรณี ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท / เหตุการณ์ 

ระยะเวลาในการให้ทุน 
 ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 1 ปี ต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ 

 



































 















 

การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ปการศึกษา 2565 คร้ังท่ี 1/2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของส านกกงานเขตื้นนท่กการศึกษาประมมศึกษาเี่งงหมม  เขต   

 

 

 



การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







การติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยก์ารเรียนรู้แจ้งฉับพลัน  ปีการศึกษา 2565 

 



การติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนยก์ารเรียนรู้แจ้งฉับพลัน  ปีการศึกษา 2565 
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