
 

 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 เป็นหน่วยงำน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจ    
ในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในพื้นที่ 3 อ ำเภอ 
ได้แก่ อ ำเภอฮอด อ ำเภออมก๋อย และอ ำเภอดอยเต่ำ ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน         
ที่สอดคล้องตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ทั้งนี้ได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำ 
เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ รวมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ  

 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ ชุมชน และทุกภำคส่วน โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่ทำงทิศใต้      
ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 88 กิโลเมตร มีพื้นที่ก ำกับ 
ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้บริกำรทำงกำรศึกษำครอบคลุม 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอฮอด 
อ ำเภออมก๋อย และอ ำเภอดอยเต่ำ มีเนื้อที่ประมำณ 4,328.132 ตำรำงกิโลเมตร คิดเป็น 
ร้อยละ 21.53 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 
 โทรศัพท์  :   053-461089 , 053-461161  

โทรสำร  :   053-461125 
เว็บไซต์   :   www.chiangmaiarea5.go.th 
การแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ 
7. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
8. กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9. กลุ่มกฎหมำยและคด ี
10.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  

 

http://www.chiangmaiarea5.go.th/
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โครงสร้างการบริหาร 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม 
อ านวย
การ 

กลุ่ม 
บริหาร
งาน 

บุคคล 

กลุ่ม
นโยบาย 

และ
แผน 

กลุ่ม

ส่งเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่ม 
นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

การจัด
การศึกษา 

 

กลุ่ม 
บริหาร
การเงิน
และ

สินทรัพย์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

สถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

กลุ่ม 
พัฒนาคร ู

และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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นายพัฒนพงศ์  พวงทอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

 

 
 
 
 
 
 

                          นายภูชิชย ์ ทาวงศ์มา                     นายพงษ์ศักด์ิ  บุญพรม 
                     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                              ประถมศกึษำเชียงใหม่ เขต 5                        ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 
 

 

 
 
 

 
นายประเสริฐศักดิ์  เหินไธสง 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 

ท าเนียบผู้บริหาร 
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1. นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางสรวงสุดา  วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
3. นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
4. นายสุวิทย ์ ยาประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
5. นางสาวจันทนา  พนมการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. นางไอซา  แก้วประภา  รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. นายอินสร  ค าปัน  รักษาการ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
8. นางกานดา  บาร์บเิยร์  รักษาการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. นางกัญจน์ชญา  ปาปะเค รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10. นางอริศรา  กังแฮ  รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ         ประธำนคณะกรรมกำร 
2. น.ส.วำสนำ  สำยพิน ผู้แทนผู้บรหิำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ     กรรมกำร    
3. นำงฆำริน  เกียรตเิวช       ผู้แทนผู้บรหิำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเอกชน กรรมกำร      
4. น.ส.กัณฐณัฏฐ์  ธรรมบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กรรมกำร    
5. นำยมนูญ  ดอกไม้แก้ว     ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวยั     กรรมกำร    
6. นำยสิริชัย  นุสโร         ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจยั และประเมินผล กรรมกำร    
7. นำยวรศักดิ์  หมื่นวงค์ค ำ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม     กรรมกำร    
8. นำยพิศิษฐ์พงษ์  ไชยแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศกึษำ           กรรมกำร    
9. ผู้อ ำนวยกำรกลุม่นิเทศ ตดิตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
1. จ านวนโรงเรียนในสังกัด  

โรงเรียน 95  โรงเรียน 
โรงเรียนสาขา  2  โรงเรียน 
ห้องเรียนสาขา 12  ห้องเรียน 

     หมายเหต ุข้อมูล ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 
 

2. จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามลกัษณะที่ต้ังพิเศษ 
 

อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียนทั้งหมด 
พื้นที่พิเศษ พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ฮอด 34 10 29.41 18 52.94 
ดอยเต่า 25 0 0 0 0 
อมก๋อย 38 31 81.58 38 100 

รวม 97 41 42.27 56 57.73 
 หมายเหต ุข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 



 

6 

 

 

 

 

3. จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

อ ำเภอ 

ขนำดโรงเรยีนตำมจ ำนวนนักเรียน  
 

รวม
ทั้งสิ้น 

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ ่
น้อย
กว่ำ  
02  
คน 

02 
- 

02 
คน 

02 
- 

02 
คน 

02 
- 

02 
คน 

02 
- 

222 
คน 

222 
- 

202 
คน 

 
รวม 

 

202 
- 

022 
คน 

322 
- 

022 
คน 

225  
- 

222 
คน 

2,222 
- 

2,022
คน 

ฮอด 0 4 6 3 4 2 91 92 9 2 0 30 
ดอยเต่ำ 9 4 4 3 3 2 91 8 0 0 0 05 
อมก๋อย 0 9 0 5 2 2 90 22 6 0 0 30 

รวม 2 2 22 22 2 0 00 00 7 0 2 27 

      หมำยเหตุ ข้อมูลภาคเรียนที่ 9/2563 

เปรียบเทียบจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2563 
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ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน  

ร้อยละ 
จ ำนวน

ห้องเรียน เพศชำย เพศหญิง รวม 
อนุบาล 1 11 16 27  8 
อนุบาล 2 588 575 1,163  128 
อนุบาล 3 656 608 1,264  128 

รวมก่อนประถมศึกษำ 1,255 1,199 2,454 17.05 264 
ประถมศึกษาปีที่ 1 759 745 1,504  130 
ประถมศึกษาปีที่ 2 862 766 1,628  130 
ประถมศึกษาปีที่ 3 898 720 1,618  130 

ประถมศึกษาปีที่ 4 785 764 1,549  121 
ประถมศึกษาปีที่ 5 806 764 1,570  122 
ประถมศึกษาปีที่ 6 780 746 1,526  124 

รวมประถมศึกษำ 4,890 4,505 9,395 65.27 757 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 402 424 826  48 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 383 471 854  46 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 362 417 779  45 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,147 1,312 2,459 17.08 139 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 28 37  1 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 19 24  1 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 18 25  1 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 21 65 86 0.60 3 
รวมท้ังสิ้น 7,313 7,081 14,394  1,163 

        หมำยเหต ุข้อมูล DMC ภาคเรียนที่ 1/2563 

5. จ ำนวนบุคลำกรของสถำนศกึษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2563 
 

อ ำเภอ 
 

ผอ.รร. 
รอง 

ผอ.รร. 
ข้ำรำชกำร

ครู 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม
ท้ังหมด 

ฮอด 34 0 298 11 20 88 451 
ดอยเต่า 25 0 167 9 18 57 276 
อมก๋อย 35 0 396 8 36 89 564 
รวมท้ังสิ้น 94 0 861 28 74 234 1,291 
ร้อยละ 7.28 0 66.69 2.17 5.73 18.13  

 

4.  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมเพศ รำยชั้น และห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
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วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพประชากรวัยเรียน สู่สังคมอนาคตอย่างม่ันคง” 
     

    ค่านิยมองค์กร  “CM5 : TO THE FIRST” 

   

 

 

 

 

 

 

    พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล  าของประชากรวัยเรียน     

ให้ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
5. บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
6.  พัฒนาโรงเรียน ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบาย          

สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่

ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่
สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ   
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษาบริหารงานและจัดการเรียนรู้  โดยร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการเรยีนรูสู้ก่ารเปน็สถานศกึษา
นวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและ     
การวิจัย เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
1. ยกระดับการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. พัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
3. พัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน 
4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET / NT 
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นโยบาย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำ

กำรศึกษำ ดังนี้    
นโยบายที่ 1   จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
นโยบายที่ 2   จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำง

ปกติสุข 
นโยบายที่ 3   พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นโยบายที่ 4   สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน

และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบายที่ 5   จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6   เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
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จากการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมท้ังได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามบริบทของพื้นที่ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET, NT)  
1. ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

1.1 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพ้ืนที่  

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

 
 

 

49.07 

32.90 34.42 35.55 

47.95 

31.60 30.86 34.30 
40.76 

25.74 26.29 
30.06 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2561 - 2562 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง      
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระ
ภาษาไทยลดลงมากที่สุด ร้อยละ 6.90 รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 4.61, 3.03, 2.74 ตามล าดับ 

55.14 

26.73 
33.25 30.07 

55.91 

26.98 
32.98 30.22 

48.62 

20.69 
27.86 28.52 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่

47.66

28.48 29.32
34.67

40.76

25.74 26.29 30.06

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง        
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า กลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 
2.23 รองลงมาคือภาษาไทย ร้อยละ 1.89 ส าหรับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 
3.43 และ 2.73 ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2.1 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับเขตพ้ืนที่

 

  

46.73

23.42 25.63 31.95

48.62

20.69 27.86 28.52

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

44.94 46.46 45.7045.64 46.00 45.82
35.78 36.07 35.93

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับเขตพื้นที่
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2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ   
ปีการศึกษา 2562 พบว่า ลดลงทั้ง 2 ด้าน ลดลงมากท่ีสุดคือด้านภาษาไทย (Thai Language) 
ร้อยละ 7.26 และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ร้อยละ 3.26  

 

39.04
43.33

35.78 36.07

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

ปี 2561 ปี 2562
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ผลการด าเนินงานด้านประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
 

ที ่
 

รายการ 
ผล

คะแนน 
ระดับ
คุณภาพ 

1. การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

55.05  B 

2. การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

02230.4  มาตรฐาน 
ขั้นสูง 

3. การติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 ดีมาก 

4. การติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

22.3  ด ี
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นโยบายที่ 1 
จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ   
1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอย        

พระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 6564 จ านวน 5 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ บ้านแม่ต๋อม บ้านแม่งูด 
บ้านโท้งวิทยา และบ้านหลวง 

6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนละ 56 เล่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดท าโครงการและ

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง 
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2. นักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมการอ่านหลากหลายกิจกรรม 
ท าให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาและอุปสรรค   

1.  งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการ
จัดซื้อสื่อและหนังสือ 

2.  ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีภาระงานมาก 
และโยกย้ายบ่อย 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1.  จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มมากขึ้น  
2.  อบรมปฏิบัติการจัดท าสื่อส่งเสริมการอ่านให้กับครูผู้สอน 
3.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย  

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต    

มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับ
การประเมิน ITA จาก สพฐ. และ ป.ป.ช. 

3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 18 โรงเรียน ได้รับการประเมิน 
ITA ของสถานศึกษา 
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4. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนา สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ได้รับ
การขยายผลการด าเนินโครงการฯ 

6. สถานศึ กษาทุ ก โ ร ง ด า เนิ นการ
ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

7. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกโรงเรียน 
ปัญหาและอุปสรรค   

1. ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยากล าบาก 
2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

 

ผลการด าเนินงาน 
จั ด อบร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้ กั บ

ครูผู้ สอนและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 105 คน วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
เพื่ อน า ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความ
พอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 
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โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา  
สู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 5 

 

ผลการด าเนินงาน   
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 343 คน ได้ศึกษาเรียนรู้       
พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี           
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี      
มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ในการด าเนินกิจกรรม สร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้
ในการด ารงชีวิต ส่งผลให้สถานศึกษามีผลงาน
เป็นเลิศด้านการสร้างและส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท น้อมน า    
พระบรมราโชบายสู่การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
    ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น เพื่อน้อมน า  
พระบรมราโชบายลงสู่ผู้เรียน 
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โครงการสานฝันปั้นอาชีพ ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจงผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

และครูแนะแนว เกี่ ยวกับกำรแนะแนว       
กำรเรียนต่อและทักษะอำชีพ จำกวิทยำลัย
กำรอำชีพจอมทอง วันที่  11 พฤศจิกำยน 
2562 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
และวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันที่ 3 มีนำคม 
2563 ณ โรงเรียนบ้ำนบงตัน แก่โรงเรียนขยำย
โอกำสในอ ำเภอดอยเต่ำ 

2 .  พิ ธี ล ง น ำ ม ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ ำ ง
ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ครู แนะแนว 
(โรงเรียนขยำยโอกำส) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
อำชีวะศึกษำ (ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพ
จอมทอง) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  

       3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนขยำยโอกำส ศึกษำ 
ดูงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ณ วิทยำลัยกำรอำชีพ
จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

4. จดัท ำเว็บไซต์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
5. ถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ทักษะอำชีพและกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
6. สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ ป้องกันแก้ไขปัญหำ  

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 3 อ ำเภอ 
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โครงการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน วันที่ 3 
สิงหาคม 2563 

2. การฝึกอบรมเ ชิงปฏิบั ติการการ
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในเด็กและ
เยาวชน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 97 คน วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เพื่อให้ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรุนแรง ภัยคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สามารถเขียนแผน วางแผน 
การจัดการและรับมือกับภัยพิบัติในพ้ืนท่ีได้  
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและกรอบระดับท้องถิน่ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ผลการด าเนินงาน  
     เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแล้วน าลงสู่การปฏิบัติ 
ร้อยละ 08 
     เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการน ามาตรฐานและตัวช้ีวัด สาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ 

กิจกรรม 
1. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ

ด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ . 2568)  และกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยแยกตามเครือข่าย/อ าเภอ 

3. ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา ครั้งท่ี 2 (แยกตามเครือข่าย/อ าเภอ) 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการน าไปใช้ในทาง

ปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด 
5. สรุป วิเคราะห์ และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค  ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโยกย้ายบ่อย ท าให้การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรตามเครือข่าย ทั้ง 11 เครือข่าย เพื่อให้การด าเนินการ

ครอบคลุมและบรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว ้
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โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน  
     เชิงปริมาณ 

1.  จ ำนวนผู้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
รวม 691 คน  

2.  โรงเรียนที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสี่ จ ำนวน 67 โรงเรียน 
     เชิงคุณภาพ 

6. ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรด ำเนินงำนประเมิน

คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  

  2. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ เข้มแข็ง  ในด้ำนกำรพัฒนำระบบ          

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน  

ปัญหาและอุปสรรค  
กำรโยกย้ำยผู้บริหำรและครู ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรขำดควำมต่อเนื่อง  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
6. พฒันำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และตระหนักในกำรพัฒนำ

งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง      
2. สร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำที่เข้มแข็งเพื่อสำมำรถ

ให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ แนะน ำกำรด ำเนินงำน    
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำได้ 

3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือ 
แนะน ำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี 2563 

 

ผลการด าเนินงาน  
โ ร ง เ รี ย นน ำ ร่ อ งพื้ นที่ น วั ต ก ร ร ม

กำรศึกษำในสังกัด รุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 จ ำนวน 
13 โรงเรียน สำมำรถคิดค้นและพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะ จัดท ำมำตรฐำนและตัว ช้ีวัด
หลักสูตรสถำนศึกษำ ผลิตสื่อและนวัตกรรม 
และเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้  ยกระดับ
คุณภำพผู้เรียนที่เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
รวมถึงสถำนศึกษำมีกำรถอดบทเรียนและ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหาและอุปสรรค  

ผู้บริหำร ครูโยกย้ำยและบรรจุใหม่ ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

ควรมีกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง และน ำโครงกำรขยำยผลสู่สถำนศึกษำอื่น     
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำของผู้เรียน รวมถึงกำรพัฒนำทักษะอำชีพลงสู่ผู้เรียน 
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นโยบายที่ 2 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สามประสานอ่านเขียนคิด 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมผู้บริหาร ครูวิชาการ และกลุ่มเครือข่าย เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
2. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยและการผลิตสื่อการสอน     

ใหค้รูที่ไม่จบเอกภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
4. กลุ่มเครือข่าย 11 เครือข่าย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการยกระดับผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET , NT และการอ่านออกเขียนได้            
คิดเลขเป็น ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้         
จากสภาพปัญหาและความต้องการ สู่การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

6. ถอดประสบการณ์และสรุปผลการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
ปัญหาและอุปสรรค  

1. สถานศึกษามีกิจกรรมหรือภาระงานมาก ท าให้การจัดโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
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2. สถานศึกษาหลายโรงส่งแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระเบียบ
โรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลช้ากว่าก าหนด 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล และการน าผล   
การทดสอบไปใช้ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                              

2. สร้างเครือข่ายพัฒนาครูแกนน า เพื่อสามารถเป็นต้นแบบและให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ 
ในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. มีมาตรการเร่งรัดให้สถานศึกษาส่งงานตามก าหนด 
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 
 

โครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน จากสถานศึกษาทุกโรง
ในสั งกั ด  97 โ รง เ รี ยน 2  สาขา ได้ รับการ
ประเมินผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส่ ได้มาตรฐาน และยุติธรรม 
2. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นผลสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3              
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ปีการศึกษา 2562 น าไปเป็นองค์ประกอบในการจบการศึกษาตามหลักสูตร และพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

3. วิธีการจัดสอบและการก ากับ ติดตาม มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ 
โดยจัดให้มีตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบทุกสนาม  มีความเรียบร้อย โปร่งใส่               
ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ 
ในระดับมาก 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. สถานศึกษาบางแห่งอยู่ห่างไกลจาก

สนามสอบ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการจ้าง  
รถขนส่งนักเรียนและค่าที่พัก 

2.  สนามสอบที่อยู่ห่ างไกล ต้องใช้
เวลานาน ในการเดินทางรับ-ส่งข้อสอบ เช่น 
สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว ใช้เวลา
อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มสนามสอบในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล 
2. จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ และตัวแทนกรรมการแต่ละฝ่าย  
3. สรุปรายงานผลการจัดสอบเสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหา 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

โรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 12 จ านวน 7 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในโครงการฯ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  และการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 12 

2.  สร้างเครือข่ายพัฒนาครูแกนน า เพื่อ
ส าม ารถ เป็ นต้ นแบบและ ให้ ค า ปรึ กษา

ช่วยเหลือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบฯ 
3.  นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฯ 
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นโยบายที่ 3   
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและกลั่นกรองรายงานผลงาน 
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู เพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560” 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน 3 คน 
และศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 13 คน ได้รับ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐำนะ  ตำม
หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 มำกยิ่งขึ้น เพื่อน ำไปด ำเนินกำร
ประเมินและกลั่นกรองผลงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
เพ่ือให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560” 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 214 คน เข้ารับการอบรม 

มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สามารถ
ด าเนินการและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ปัญหาและอุปสรรค  

มีข้อจ ากัดในการจัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 และอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จึงท าให้การรับข่าวสารไม่ทั่วถึง  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแก่บุคลากรในสังกัด
อย่างทั่วถึง 
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โครงการประเมินสมัฤทธิผลการปฏบิัติงานในหนา้ที่ต าแหนง่ 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศกึษา  

สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป ี
 

ผลการด าเนินงาน 
1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 
3 คน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมจำกคณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งท่ี 2 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 9 คน 
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมจำกคณะกรรมกำร      
ที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-2 

3. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 คน 
ได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ที่
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 
เดือน) จำกคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ (Evaluation Team)  

4. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้

ควำมสำมำรถ และน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ไปใช้ในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหาและอุปสรรค กำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมำประเมิน มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ควรแก้ไขหลักเกณฑ์
มอบอ ำนำจให้ผู้บังคับบัญชำช้ันต้น เป็นผู้ด ำเนินกำร
ประเมิน/แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 
ประจ าปี 2563 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น      

มีผู้ได้รับรางวัล ร้อยละ 30 ของจ านวนบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งในระดับเขตพื้นทีม่ี จ านวน 12 คน 
2. การคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จ านวน 316 คน  

 - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 180 คน 
 - ระดับอ าเภอ 103 คน 
 - ระดับเครือข่าย 33 คน 

ปัญหาและอุปสรรค 
ในการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก เช่น รางวัลครูดีเด่น   

ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ด าเนินการโดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีการ
คัดเลือกกลั่นกรองผ่านส านักงานเขตพื้นที่ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี และ
การเลื่อนการปิดภาคเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญและจ าเป็น ด้านการปฏิบัติงาน
หรือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างทุกต าแหน่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

2. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการและลูกจ้าง พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม  
3. การคัดเลือกโดยหน่วยงานสังกัดอื่น ควรมีการกลั่นกรองการคัดเลือกผ่านส านักงาน

เขตพื้นท่ีก่อนน าเสนอขอรับรางวัลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
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โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 

ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ  

1. จ ำนวนผู้รับกำรอบรมขั้นพื้นฐำนด้วยระบบทำงไกล 40 คน 
2. จ ำนวนผู้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 40 คน 
3. โรงเรียนที่ได้รับกำรประเมินเพือ่ขอรับตรำพระรำชทำน จ ำนวน 21 โรงเรียน 

     เชิงคุณภาพ  
1. ครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง 

กำรเรียนรู้โครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  
2. ครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัด 

กำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรส ำรวจและกำรสืบเสำะ
และสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมส ำหรับเด็กปฐมวัยได้ 

3. ครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัยเพิ่มมำกขึ้น 
4. ครูปฐมวัยสำมำรถวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของกิจกรรมกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยได้  

ปัญหาและอุปสรรค 
1. กำรโยกย้ำยครูผู้สอนระดับปฐมวัย ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรขำดควำมต่อเนื่อง  
2. ครูบรรจุใหม่ไม่ผ่ำนกำรอบรมขั้นพ้ืนฐำนท ำให้ไม่มีองค์ควำมรู้  
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำปฐมวัย (ครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ) ซึ่งอำจท ำ

ให้มีปัญหำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ    

1. พัฒนำครูผู้สอนปฐมวัยให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ตำมโครงกำรฯ และสำมำรถขยำยผลกำรด ำเนินงำนให้แก่โรงเรียนอื่นได้ 

2. สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูแกนน ำ เพื่อสำมำรถเป็นต้นแบบและให้ค ำปรึกษำช่วยเหลือ  
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 18 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

1. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

2. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (ITA online) 
ปัญหาและอุปสรรค  

ระยะเวลาในการด าเนินงานการประเมินและสรุปผล ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนน้อยเกินไป  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

สพฐ. ควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินงานการประเมินและสรุปผล ให้เหมาะสมกับกิจกรรม  
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โครงการนิเทศเต็มพิกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ช้ีแจงแนวทางการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่การนิ เทศภายในสถานศึกษา    
โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน ในการประชุมผู้บริหารก่อนเปิด
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
 

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
สถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

3. ใช้ข้อมูลในการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรอบด้านและต่อเนื่อง 

4. สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา  
มีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งยึดโรงเรียนเป็นฐาน  

5. นิเทศ ช้ีแนะ ช่วยเหลือสถานศึกษา
ตามนโยบายและจุดเน้น ให้สามารถขับเคลื่อนอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา  
1. จัดท าระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
2. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงาน เป็นไปตามนโยบายและ

จุดเน้น ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
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นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

ผลการด้าเนินงาน 
1. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค

สันก าแพง ลงพื้นที่ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน 51 โรงเรียน  

2. โรงเรียนในโครงการฯ ได้รับการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม DLTV สามารถใช้
งานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม  

3. ศึกษานิเทศก์ติดตามให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียน
การสอนปกติให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 
ปัญหาและอุปสรรค  

โรงเรียนบางแห่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้    
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดทั้งวัน  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรจัดสรรงบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียน เพื่อ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 46 โรงเรียน มีวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อ ในการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างเพียงพอ 

2. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการฯ 
ร้อยละ 100 สามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ 

3. ครูผู้สอน ร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) อย่างจริงจังและเต็มตามศักยภาพ 

4. มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ครูผู้สอนไม่ครบช้ัน 
2. สัญญาณการรับชมการถ่ายทอดสดขัดข้องไม่มีสัญญาณ 

3. โรงเรียนบางแห่งใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท าให้ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนตลอดทั้งวัน 

4. ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น  

5. ผู้เรียนชนเผ่ามีปัญหาทางด้านภาษา ท าให้
ไม่เข้าใจการอธิบายกิจกรรมจากครูผู้สอนต้นทาง 
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างความตระหนักและความ

เข้าใจแก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่ าน
ดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง  

2 .  มี ก า รนิ เ ทศ  ก า กั บ  ติ ด ต า ม 
ประเมินและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)    
ที่เป็นรูปธรรม  

 
โครงการการด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 3652 

 

ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดจัดท าแผนการรับ

นักเรียน รับสมัครนักเรียน และติดตามเด็ก      เข้า
เรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนของ   เขตพื้นที่
การศึกษา 
 
      ปัญหาและอุปสรรค  

     การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่  
1/2563 เนื่องจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
     เพิ่มช่องทางการรายงาน 
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นโยบายที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรในส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา 

ตระหนักถึงความส าคัญของการลดใช้ถุงพลาสติกและ
กล่องโฟม รวมทั้งให้ความร่วมมือในการด าเนินงานการลด
ใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหาร
จัดการเรื่องขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 6   
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

ผลการด าเนินงาน 
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และสถานศึกษา มีกรอบและทิศทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค  

1. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
ให้ความส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนน้อย 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนใหญ่บรรจุใหม่ มีประสบการณ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย  
     แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการประชุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาทุกปี เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าความรู้มาใช้พัฒนา
ระบบการจัดการศึกษาต่อไป 

2. ควรมีการน ารูปแบบการพัฒนาปรับใช้
อย่างต่อเนื่องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหา  
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โครงการพัฒนาโปรแกรมและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลาการด้านการเงิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
การใช้โปรแกรมเงินเดือน (e–Money) เพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่าย

เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด 
ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์  ลดภาระ

การเดินทางของครู และลดการใช้ทรัพยากร
กระดาษ โดยได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนประจ าเดือน 
แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินรายเดือน ผ่านทาง
เว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5  

ปัญหาและอุปสรรค 
ผู้ ใช้บริการบางรายยังไม่ เข้าใจ

ขั้นตอนการใช้งาน เนื่องจากเป็นระบบใหม่ 
 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. จัดท าคู่มือการเข้าใช้งานระบบจ่ายเงินเดือน (e-Money)  
2. เพิ่มช่องทางการใช้งานระบบจ่ายเงินเดือน (e-Money) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 

Line  Facebook 
3. จัดท ารายละเอียดการรับ-จ่ายเงินเดือนในภาพรวมทั้งหมดเป็นประจ าทุกเดือนและ

จัดพิมพ์เก็บไว้ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สามรถเข้าใช้งานได้  
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โครงการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมภิบาล 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษา และมีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ 
สพฐ. ก าหนด มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 

2. การบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
สังกัด สพฐ. เป็นไปอย่างมีระบบ 
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพ
และประ โ ยชน์ สู ง สุ ด ต่ อทา ง
ราชการ 

3. การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน      
ใช้ประดับในพิธีและรัฐพิธี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เป็นสิริมงคล เป็นความภาคภูมิใจ  

4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอื่น ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถน า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 
ปัญหาและอุปสรรค    

สพฐ. ไมไ่ด้จดัสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในปี พ.ศ. 2563 
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โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือ

ทางการบริหารจัดการตามภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป 
ปัญหาและอุปสรรค  

ข้อมูลที่ใช้รายงานแบบติดตาม 
ประเมินผลฯ บางมาตรฐานตัวบ่ง ช้ี    
ต้ องสรุ ปผลและรายงานผล ทุ กสิ้ น
ปี งบประมาณ แต่ เนื่ อ งจาก สพฐ .             
ให้รายงานภายในวันที่  15 กันยายน 
2563 จึงไม่สามารถรายงานข้อมูลบางประเด็นการพิจารณาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  สพฐ. ควรก าหนดวันสิ้นสุดการรายงานในเดือนตุลาคม เป็นต้นไป 
 

โครงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม ่เขต 5 

 

ผลการด าเนินงาน  
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าใจ

รายละเอียดการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ผ่านการประเมิน
ตัวช้ีวัดทุกตัวและได้คะแนนในระดับเกณฑ์ที่สูง 
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โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บุ ค ล า ก ร ด้ า น ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ           
ทางการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุมภารกิจ 
4 ด้าน สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางศูนย์ EIC และระบบ GIS เพื่อให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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โครงการงานติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 120 เล่ม แจกให้กับบุคลำกร

ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรบริหำรกำรศึกษำในปีต่อไป  รวมทั้ง

เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เพื่อให้ผู้สนใจ 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และสำธำรณชนท่ัวไปได้รับทรำบ  

2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบติดตำม ประเมินผล
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ และบุคลำกรภำยนอกที่มำติดต่อรำชกำร 
ได้รับกำรควำมสะดวกสบำยและพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรด้ำนอำคำร สถำนท่ี และสิ่งแวดล้อม 

 
2. กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ส ำนักงำน สร้ำงควำมร่มรื่น 

และสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน อำคำรส ำนักงำน 
เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพด้านข่าวสารและการประชาสมัพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
 

ผลการด าเนินงาน  
สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทาง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกอย่างหลากหลาย  
1. ผลิตสื่อจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทาง Facebook  
3. เผยแพร่สื่อสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร 

ความรู้ทางวิชาการ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://www.chiangmaiarea5.go.th 
ปัญหาและอุปสรรค  

 เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม
ภารกิจงานในพ้ืนท่ี  

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
ควรพัฒนาเจ้ าหน้าที่ ผู้ รั บผิดชอบงาน

ประชาสัมพันธ  ์ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านและพัฒนาความรู้ทักษะด้านการผลิต
สื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 



 

47 

 

 

 

 
โครงการประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  

และประชมุอื่น ๆ 
 

ผลการด าเนินงาน  
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและแนวทาง           

การกระจายอ านาจ 
2. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาและอุปสรรค  

เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถ
จัดประชุมตามเป้าหมายที่ก าหนดได้  
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ส่วนที่ 4 
รางวัลและผลงาน 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประเภทบุคคล จากส านักงานคณะกรรมการ-
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
 
 

  รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมา
พิทักษ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น.ส.กีรติ การะบูรณ์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
 

 รางวัลเกียรติยศวันครู จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 
1.  น.ส.ทิพวรรณ  นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นายวิชัย  ปานอุทัย  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นายกฤติ  คุ้มปรีดี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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สถานศึกษา 

   โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ได้รับรางวัลโรงเรียน
ต้นแบบดีเด่น “การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา
ของรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับภาค ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 และได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติ จากส านักงานศึกษาธิการภาค 15 

 

  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงใหม่ โครงการสัมมนา  
ทางวิชาการ “การน้อมน าพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”         
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเร ียนบ้านนาฟ่อน โรงเร ียนบ้านแม่ลาย โรงเรียนบ้านวังลุง 
โรงเร ียนบ้านทุ่งโป่ง โรงเรียนบ้านวังกอง โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 
โรงเร ียนบ้านงิ้วสูง โรงเร ียนบ้านแม่ตูบ โรงเร ียนบ้านโปง 
โรงเร ียนบ้านถิ่นส าราญ โรงเร ียนบ้านฉิมพลี โรงเร ียนบ้านแม่บวน 
โรงเร ียนบ้านเกาะหลวง โรงเร ียนบ้านห้วยหล่อดูก โรงเร ียนบ้านแม่ต๋อม 
โรงเร ียนบ้านตุงลอย โรงเร ียนบ้านตุงติง โรงเร ียนบ้านมูเซอ 
โรงเร ียนบ้านห่างหลวง โรงเร ียนบ้านสบลาน โรงเร ียนช ุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 
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 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เพ่ิมขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง 
    โรงเรียนบ้านไร ่           โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง โรงเรียนบ้านแปลง 2 
    โรงเรียนบ้านวังหลวง     โรงเรยีนศูนย์อพยพแปลง 8 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 
 

 รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ คร้ังท่ี 9 ปีการศึกษา 2562 
1. นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 
2. น.ส.ปัทมาพร บัวชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านยางเปา 

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 
 
 
 

3. นายนราธิป อินทรปัญญา ครูโรงเรียนบ้านมูเซอ 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น  ด้ านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 

 รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณเดช  
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 
 

 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี 2563 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายสุทธิชัย อัมโรสถ 
ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 
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 รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ าปี 2563 จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
     - ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา น.ส.วาสนา สายพิน ผอ.โรงเรยีนบ้านเตียนอาง 
     - ประเภทครู นางปิ่นแก้ว จันตาวรรณเดช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 
 

 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว 
ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 
 

 รางวัลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จ านวน 214 คน 
 - ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 172 คน  
 - ระดับอ าเภอ 9 คน 
 - ระดับเครือข่าย 33 คน 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นายพัฒนพงศ์  พวงทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
2. นายภูชิชย์  ทาวงศ์มา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
3. นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
4. นายประเสริฐศักดิ์  เหินโธสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
คณะท ำงำน 

1. นางสรวงสุดา  วีรแพทยโกศล ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางปรานอม  ยะมัง            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางวิภาพร  สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางเกศราพร  นะจา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวอมลวรรณ  กบกันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
6. นางสาวปริน  ปันทนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
7. นางสาวปฤณภัค  จูแวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นายศุภวัฒน์  พรหมปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว 
9. นางเบญจมาศ  จาต ิ  ลูกจ้างช่ัวคราว 

รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์ 
     นางสาวปริน  ปันทนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
ออกแบบปก 
     นายศุภวัฒน์  พรหมปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว 



 

 
 

  โทรศัพทภ์ายใน สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
โทร. 053-461089 , 053-461161  โทรสาร. 053-461125 

 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย เบอร์ภายใน 
1. เลขานุการ (ผู้อ านวยการฯ) 108 
2. กลุ่มอ านวยการ (งานธุรการ) 133 
3. กลุ่มอ านวยการ (งานประชาสัมพนัธ์) 101 

4. กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์ 126 , 103 
5. กลุ่ม ICT 120 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 102 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 132 
8. กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 122 
9. กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ 123 
10. กลุ่มนโยบายแผน 131 
11. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 128 
12. กลุ่มกฎหมายและคด ี 105 

 
  โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอฮอด 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
1. บ้านนาคอเรือ นายวราวุธ  การะบรูณ ์ 09 4606 3311 
2. บ้านแควมะกอก นายเวทย์  วิรัศม ี 08 7182 7397 
3. บ้านแม่งูด นางนันทวัน  ปัญญามา 08 1387 5053  

09 8252 7783 
4. บ้านตีนตก - - 
5. บ้านเด่นวิทยา นางสาวกัณฐณัฏฐ์  ธรรมบุตร 08 6193 9848 



 

 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
1. บ้านแม่ลอง นายสุวรรณ  ตาสา 08 7185 4655 
2. ชุมชนบ้านท่าข้าม นายสมาน  เผือกอ่อน 08 7193 5690 
3. บ้านกองหิน นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ 09 1541 9616 
4. บ้านตาลใต ้ นายกฤษฎา อินไผ ่ 08 5711 7785 
5. บ้านตาลเหนือ นางชณิษฐ์นันท์  สุภัคสกลุหิรญั 09 2829 9741 
6. บ้านทุ่งโป่ง นางสาววาสนา  สายพิน 08 4948 9036 
7. บ้านวังลุง - - 
8. ชุมชนบ้านแม่ทัง นายประภาส  จันตาวรรณเดช 08 6188 9981 
9. บ้านผาแตน นายจรัญ  ซื่อตระกลู 08 9956 2954 
10. บ้านโค้งงาม นายประชา  จันทร์งาม  06 3615 8593 
11. บ้านหางดง นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ ่ 09 8468 4093   

09 4628 9810 
12. บ้านดงด า นายสมชาย  สอประดิษฐ์ 08 3868 2972 
13. บ้านดอยค า นายทองสุข  ค าหนิ้ว 08 4481 4181 

 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
1. บ้านบ่อหลวง นายกิตติยพันธ์  ปันแก้ว 08 9635 0352 
2. บ้านวังกอง นางสาวจันทรา  บุญมา 08 6192 4779 
3. บ้านขุน นายชนะภูมิ  ยศแสง 06 3117 9949 
4. บ้านนาฟ่อน นายนิติรัฐ  วรรณวริิยวัตร 08 9998 4445 
5. บ้านแม่ลาย นายนิกร  มะโน 08 9560 0143 
6. บ้านแม่สะนาม - - 
7. บ้านกิ่วลม นางสาวบัวบาน สุทธิคุณ 089 559 8565 
8. บ้านแม่ลายเหนือ นายอัศวิน  จันทร์ศร 08 7209 2995 
9. บ้านพุย นายวรภรพงศ์  ปันแดง 09 5665 9378 
10. บ้านเตียนอาง นายสงกรานต์  จันทร์ต๊ะ 08 5034 5521 



 

 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อสล ี

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
1. แม่โถวิทยาคม นายสนิท  ศรีค าเมา 08 9561 3550 
2. บ้านแม่อมลอง - - 
3. บ้านดอกแดง นายพิตรพิบูล  กิตมิา  06 5418 9225 
4. บ้านกองลอย นายเถกิง  อุดดง  08 4342 2070 
5. บ้านทุ่ง - - 
6. บ้านบ่อสล ี ว่าท่ี ร.ท.นิรันดร์  ค ามาสาร 08 5717 5683 

 

  โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอดอยเต่า 
 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
1. บ้านเกาะหลวง ว่าท่ี ร.ต.ชูชาติ  โพโสล ี 08 1980 4343 
2. บ้านโปง นายนพดล  สรุิยะสาร 08 4378 8170 
3. บ้านโปงทุ่ง นายทนงศักดิ์  ม่านมุงศิลป์ 06 3254 6659 
4. บ้านกองวะ - - 
5. บ้านแม่บวน นายกิติศักดิ์  สมคิด 08 4378 2612 
6. บ้านแม่ตูบ นางสาวยุพิน  มูลสืบ 08 1950 3651 
7. บ้านง้ิวสูง นายมานิตย์  พิทธไชย 06 5090 9924 
8. บ้านไร ่ นายสิริชัย  นุสโร 08 1998 9688 
9. ชุมชนบ้านดอยเต่า นายจตุรงค์  ค ามะนาง 09 6790 8549 
10. บ้านฉิมพล ี - - 
11. บ้านสันตสิุข - - 
12. บ้านถ่ินส าราญ นายมนต์ชัย  รัตนวรรณ ี 08 4451 7508  
13. บ้านผาจุก - - 

 
 



 

 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 

1. บ้านแปลง 2 นายชาติชัย  ชาติสิรภิูม ิ 08 9953 2873 
2. บ้านแปลง 5 นายเอกชัย  ถามณ ี 09 3638 5321 
3. ศูนย์อพยพแปลง 4 นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์ 08 6182 2460 
4. ศูนย์อพยพแปลง 8 นายมนูญ  ดอกไม้แก้ว 09 3134 6828 
5. บ้านวังหลวง นายศักดิ์นรินทร์  วงษาอินทร์ 09 7920 0889 

 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอุดรพัฒนาการศึกษา 

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 

1. บ้านวังหม้อ นายโรจนไชยศ์  สมจันทร ์ 08 3592 9155 
2. บ้านแอ่นจัดสรร นายอธิวัฒน์  เผ่าฐิติวัฒน์ 08 6197 9785 
3. บ้านน้อยห้วยรินวิทยา นายพนม  สุรินทร ์ 08 1021 1408 
4. บ้านโท้งวิทยา นางอัญชลี   สุรินทร ์ 08 17463691 

5. บ้านหนองผักบุ้ง นายฤทธิพร  พรวรรณเพชร 08 71915524 
6. บ้านบงตัน นายบรรจง  ค าหล้า  09 3378 6441 
7. บ้านแอ่นใหม่ นางกัลยา  ธิสิงห ์ 09 2659 5369 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภออมก๋อย 
 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอมก๋อย 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 

1. บ้านทุ่งจ าเริง นายอุดร  สมัยประเสริฐ 09 3903 5940 
2. บ้านยางแก้ว นายชัยสิทธ์ิ  ลือโขง 08 5721 6282 
3. บ้านตุงลอย นายประสงค์  พยุงกรพินธ์ุ 08 1950 7469 
4. บ้านตุงติง นายสันติ  ฤทธิ์งาม 08 4488 4775 
5. บ้านแม่ต๋อม นายจตุพงศ์  วรส 09 1851 7907 
6. บ้านแม่อ่างขาง - - 
7. ชุมชนบ้านอมก๋อย นายชูศักดิ์  ใจแก้ว 08 1784 6242 
8. บ้านผาปูน นายอนันธชัย  อรุณทรงพร 08 4926 8207 
9. บ้านยางเปา นายชรินทร์  ค าภไิหล 08 9266 5404 

 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี 

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 

1. บ้านยางเปียง นางมัลลิกา  โทนแก้ว 08 5705 6263 
2. บ้านยางครก นางสาวปราณี  ก๋ายอด 09 7992 9471 
3. บ้านนาไคร ้ นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ ์ 08 8588 6007 

4. บ้านสบลาน นายพิศิษฐ์พงษ์  ไชยแก้ว 09 3256 6988 
5. บ้านหลวง นายเชาวลิต  กันยา 08 7177 9643 
6. บ้านแม่หลองน้อย นายเชิดพงค์  วงค์ห้อ 08 1952 2234 
7. บ้านขุนตื่น - - 
8. บ้านแม่ลานหลวง นายญาณวุฒิ  ปาละโรจนกลุ 08 5716 6766 
9. บ้านห้วยโค้ง นายรชต  แก้ววรรณา 08 3869 9715 

 
 
 



 

 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษานันทบุรี 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 

1. บ้านแม่ตื่น นายเอกลักษณ์  พันธ์เขียว 08 97017077 
2. บ้านขุนแม่ตื่นน้อย นางอ าไพ  มณีวรรณ 09 2594 4453 
3. บ้านห้วยหล่อดูก นายวีระ  ศรสีุวรรณ 08 21840527 
4. บ้านซิแบร นายประเสริฐ  สุขสวสัดิ ์ 08 1883 6874 
5. ชุมชนบ้านใหม่ นายวรศักดิ์  หมื่นวงค์ค า 08 4487 4974 
6. บ้านทุ่งต้นงิ้ว นายยงยุทธ   ปัญญาป้อ 06 1268 0764 
7. ตรีมติรวิทยา นายธนชัย  ปวนค า 09 33071179 
8. บ้านห้วยน้ าขาว นางสาวปนิดา  ปันดอน 08 9838 1550 
9. บ้านห้วยปูลิง นางสาวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ 08 5031 7332 
10. บ้านห้วยไมห้ก นายกฤษฎากานต์  จี๋มะล ิ 09 6514 5174 
11. บ้านมูเซอ นายพศิน  ใบศล 08 7192 7556 

 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายอดดอยสามัคคี 

ที ่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 

1. บ้านอูตูม นางวัชรี  สุพรรณ ์ 06 1146 4559 
2. บ้านใบหนา - - 
3. บ้านผีปานเหนือ นางสาวภัทรวดี  จันทรห์ล้า 08 2032 9927 
4. บ้านแม่สะเต นายเอกพงษ์  โปธามูล 08 3320 9435 

09 7710 2550 
5. บ้านแม่โขง - - 
6. บ้านนาเกียน นายโอฬาร  เปลา 08 7174 1409 
7. บ้านห่างหลวง นายสมชาย ชูจันทร ์ 08 7174 4816 

 



 

 


