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ค าน า

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและเพื่อขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำตำมลักษณะพื้นที่ควำมจ ำเป็นของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 เป็นหลัก ท้ังนี้                          
เพื่อมุ่งหวังให้ประชำกรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                  
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

บัดนี้  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 5                    
ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นในรอบปีที่ผ่ำนมำ และ
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
และสำธำรชนทั่วไปได้รับทรำบ รวมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
วำงแผนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งระดับ      
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ ชุมชน และทุกภำคส่วน โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำเอกสำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 ฉบับนี้                    
จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ต่อไป

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5



สารบัญ
หน้า

ค าน า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน

- สถำนท่ีตั้ง 1
- โครงสร้ำงกำรบริหำร 2
- ท ำเนียบผู้บริหำร 3
- ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 4
- คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 5
กำรจัดกำรศึกษำ

- ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 6
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

- วิสัยทัศน์ 10
- พันธกิจ 10
- เป้ำประสงค์ 11
- จุดเน้น ปีกำรศึกษำ 2564 11
- นโยบำย 12

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน
- ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพกำรศกึษำระดับชำติ 13
- ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 15
- ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 16
พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 4 รางวัลและผลงาน 40



ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่ทำงทิศใต้
ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 88 กิโลเมตร มีพื้นที่
ก ำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้บริกำรทำงกำรศึกษำครอบคลุม 3 อ ำเภอ ได้แก่ 
อ ำเภอฮอด อ ำเภออมก๋อย และอ ำเภอดอยเต่ำ มีเนื้อที่ประมำณ 4,328,132 ตำรำง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.53 ของพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด

โทรศัพท์  :  053-461089, 053-461161
โทรสำร   :  053-461125
เว็บไซต์   :  www.chiangmaiarea5.go.th

ที่ต้ังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

1
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



2
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงสร้างการบริหาร

กลุ่ม
อ ำนวยกำร

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

กลุ่ม
บริหำรงำน

บุคคล

กลุ่ม
ส่งเสริม

กำรจัดกำร
ศึกษำ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภำยใน

รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่ม
บริหำรงำน               
กำรเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่ม
นิเทศ ติดตำม 
ประเมินผล

กำรจัด
กำรศึกษำ

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมำยและคดี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5



ท าเนียบผู้บริหาร

3
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นายพัฒนพงศ์  พวงทอง

นายเทียม  วันมหาชัย

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

นางกรรณิกา  ซาหยอง นายวุฒิชัย  สารุสุข

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5



ผู้อ านวยการกลุ่ม

4
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

นำยวิชัย  ปำนอุทัย
ผู้อ ำนวยกำรหนว่ยตรวจสอบภำยใน

นำงกำนดำ  บำร์บิเยร์
รักษำผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มกฎหมำยและคดี

นำงสำวชิชญำสุ์ คุณำธรรม
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

นำยสุวิทย์  ยำประสิทธิ์
ผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มอ ำนวยกำร

นำงสำวจันทนำ  พนมกำร
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำ

นำงปรำนอม  ยะมัง
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน

นำงกัญจน์ชญำ ปำปะเค
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นำงอริศรำ  กังแฮ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน

กำรเงินและสินทรัพย์

นำยพิชิต  ตุ่นติ๊บ
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม

พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

นำงเกศรำพร  นะจำ
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา

นำยพัฒนพงศ์  พวงทอง
ประธำนคณะกรรมกำร

นำยกิตติศักดิ์  สมคิด
ผู้แทนผู้บริหำร

สถำนศึกษำของรัฐ

นำยชำติชำย  ยังฉิม
ผู้แทนผู้บริหำร

สถำนศึกษำเอกชน

น.ส.กัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย

น.ส.วำสนำ  สำยพิน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ

นำยอธิวัฒน์ เผ่ำฐิติวฒัน์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

นำยอุดร  สมัยประเสริฐ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล

นำงวัชรี  สุพรรณ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนศำสนำ ศิลปะและ

วัฒนธรรม

น.ส.ชิชญำสุ์ คุณำธรรม
กรรมกำรและเลขำนุกำร



ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

6
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1. จ านวนโรงเรียนในสังกัด

ประเภท จ านวน

โรงเรียน 94 โรงเรียน

โรงเรียนสำขำ 2 สำขำ

ห้องเรียนสำขำ 12 ห้องเรียน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564

2. จ านวนโรงเรียนในสังกัดจ าแนกตามลักษณะท่ีตั้งพิเศษ

อ าเภอ
จ านวน
โรงเรียน
ทั้งสิ้น

โรงเรียนพื้นที่พิเศษ
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น

ทุรกันดาร

จ ำนวน
ร้อยละ 

ของ ร.ร.
ทั้งหมด

จ ำนวน
ร้อยละ 

ของ ร.ร.
ทั้งหมด

ฮอด 34 5 5.21 16 16.67
อมก๋อย 38 30 31.25 39 40.63
ดอยเต่า 24 - - - -

รวมทั้งสิ้น 96 35 36.46 55 57.30
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3. จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2564

ประเภท ร.ร. หลัก ร.ร. สาขา รวม ร้อยละ

จ านวนโรงเรียนรัฐ 94 2 96
- อ าเภอฮอด 34 - 34 35.42
- อ าเภออมก๋อย 36 2 38 39.58
- อ าเภอดอยเต่า 24 - 24 25.00

ลักษณะการเปิดสอน
- โรงเรียนประถมศึกษา 61 2 63 65.63
- โรงเรียนขยายโอกาส 33 - 33 34.38

ขนาดโรงเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก (1) 0-40 คน 8 1 9 9.38

- โรงเรียนขนาดเล็ก (2) 41-80 คน 22 22 22.92

- โรงเรียนขนาดเล็ก (3) 81-120 คน 15 15 15.63

- โรงเรียนขนาดกลาง (2) 121- 299 คน 40 1 41 42.71

- โรงเรียนขนาดกลาง (3) 300- 499 คน 8 8 8.33

- โรงเรียนขนาดใหญ่ >500 คน 1 1 1.04
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4. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศ รายช้ัน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น
จ านวนนักเรียน (คน)

ชาย หญิง รวม
อนุบำลปีท่ี 1
อนุบำลปีท่ี 2
อนุบำลปีท่ี 3

20
576
620

13
531
611

33
1,107
1,231

รวมอนุบำล 1,216 1,155 2,371
ประถมศึกษำปีท่ี 1
ประถมศึกษำปีท่ี 2
ประถมศึกษำปีท่ี 3
ประถมศึกษำปีท่ี 4 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 
ประถมศึกษำปีท่ี 6

775
771
858
888
771
793

672
759
780
737
787
770

1,447
1,530
1,638
1,625
1,558
1,563

รวมประถมศึกษำ 4,856 4,505 9,361
มัธยมศึกษำปีท่ี 1
มัธยมศึกษำปีท่ี 2
มัธยมศึกษำปีท่ี 3

421
357
348

466
409
454

887
766
802

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,126 1,329 2,455
มัธยมศึกษำปีท่ี  4
มัธยมศึกษำปีท่ี  5
มัธยมศึกษำปีท่ี  6

10
8
5

11
26
19

21
34
24

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 23 56 79
รวมท้ังสิ้น 7,221 7,045 14,266
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5. จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

กลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจ า

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม
บุคลากร
ทั้งสิ้น

1. ผู้บริหาร 4 - - - 4
2. กลุ่มอ านวยการ 4 - 3 9 16

3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5 - - 3 8

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 - - 4 7
5. กลุ่มนโยบายและแผน  5 1 - 1 7
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 1 - 3 8
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา
13 - - - 13

8. กลุ่มกฎหมายและคดี 2 - - - 2

9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 - - 2 3

10. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 - - - 2
11. หน่วยตรวจสอบภายใน 2 - - 1 3

รวมทั้งสิ้น 45 2 3 23 73

ต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ชำย หญิง รวม
ผู้อ านวยการโรงเรียน 65 18 83
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 4 7
ครู 247 554 801
ลูกจ้างประจ า 23 0 23
พนักงานราชการ 27 45 72
ลูกจ้างชั่วคราว 86 171 257

รวมท้ังสิ้น 451 792 1,243

6. อัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

วิสัยทัศน์ “สร้ำงคุณภำพประชำกรวัยเรียน สู่สังคมอนำคตอย่ำงมั่นคง”

ค่านิยมองค์กร  “CM5 : TO THE FIRST”

พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสรำ้งควำมมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศ
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหม่สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
4. สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ ำของประชำกรวัยเรียนให้ไดร้ับ

กำรบริหำรทำงกำรศึกษำอยำ่งทั่วถึง เท่ำเทียม
5. บริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรโดยเน้นกำรมีสว่นร่วม
6. พัฒนำโรงเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร

ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

F:Forward
ก้าวทัน

I:Integrity

R:Responsibility

ทีม/เทคโนโลยี

ซ่ือสัตย์ สุจริต

มีความรับผิดชอบ

S:Service
ให้บริการ

T:Team/Technology
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
2. ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่

อยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมี
ทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี

4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร   
มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ

5. สถำนศึกษำบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ โดยร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้สู่กำร
เป็นสถำนศึกษำนวัตกรรม

6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและ     
กำรวิจัย เพื่อพัฒนำกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
1. ยกระดับกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
2. พัฒนำทักษะอำชีพผู้เรียน
3. พัฒนำทักษะชีวิตผู้เรียน
4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน O-NET / NT
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นโยบาย
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ดังนี้   
นโยบายที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบายที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
นโยบายท่ี 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบายที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
นโยบายที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
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ส่วนที่ 3
ผลการด าเนินงาน

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พร้อมทั้งได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ภำยใต้สถำนกำรณ์และตำมบริบทของพื้นที่ โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET), NT 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา

ค่าพัฒนา
2562 2563

1. ภำษำไทย 40.76 47.52 6.76
2. ภำษำอังกฤษ 26.29 30.98 4.69
3. คณิตศำสตร์ 25.74 25.18 -0.56
4. วิทยำศำสตร์ 30.06 33.83 3.77

เฉลี่ยรวม 30.71 34.38 3.67

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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แผนภูมิเปรียบเทียบการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา

ค่าพัฒนา
2562 2563

1. ภำษำไทย 48.62 44.27 -4.35
2. ภำษำอังกฤษ 27.86 27.23 -0.63
3. คณิตศำสตร์ 20.69 19.93 -0.76
4. วิทยำศำสตร์ 28.52 27.37 -1.15

เฉลี่ยรวม 31.42 29.70 -1.72
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ระดับคุณภาพ
จ านวน
นักเรียน

ดีมาก +เพ่ิม
-ลด

ดี +
เพ่ิม
-ลด

พอใช้ +เพิ่ม
-ลด

ปรับปรุง +เพิ่ม
-ลด

ปีการศึกษา 62 63 62 63 62 63 62 63 62 63

การอ่านออกเสียง 1,636 1,524 25.48 43.31 17.83 21.4 22.99 1.59 23.02 19.62 -3.4 30.09 14.06 -16.03

การอ่านรู้เรื่อง 1,636 1,524 23.6 23.02 -0.58 34.43 50.53 16.1 33.52 21.53 -11.99 8.43 4.9 -3.53

รวม 2 ด้าน 1,636 1,524 22.5 34.61 12.11 28.66 34.61 5.95 30.93 22.67 -8.26 17.89 8.1 -9.79

การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563

ที่ รายการ
ผล

คะแนน
ระดับคุณภาพ

1. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA Online)

96.08 AA

2. กำรประเมินผลกำรบริหำรและจดักำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

- ดีมำก

3. กำรประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

-

บรรลุ 8 
ตัวช้ีวัด

ไม่บรรลุ 2 
ตัวช้ีวัด

4. กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  (KRS : KPI Report System)

4.34643 ระดับ
มำตรฐำน   

ขั้นสูง

ผลการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายที่ 1
จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง

ผลการด าเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมกำรเรือ่งเกณฑ์กำรด ำเนินงำนสถำนศกึษำสขีำวปลอดยำเสพติด

และอบำยมุข
2. มอบหมำยให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด จ ำนวน 96 โรงเรียน ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร

สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ
3. คณะท ำงำนประชุมวิชำกำรถอดบทเรียนควำมส ำเรจ็

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโค โรนำ 2019                     

(COVID-19) ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ On-site จึงไม่สำมำรถ     
ลงพื้นที่ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้

ข้อเสนอแนะ
ควรติดตำมกำรจัดกิจกรรมในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

งบประมาณ 25,770 บาท
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โครงการ : ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2564

ผลการด าเนินงาน
จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัด จ ำนวน 33 โรงเรียน                 

จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ต้ำนภัยยำเสพติดด้วยวิธีที่หลำกหลำยตำมบริบทพื้นที่
และภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด ให้กับนักเรียนจ ำนวน 300 คน
ปัญหาและอุปสรรค

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเ ช้ือไวรัสโค โรนำ 2019 (COVID-19)                        
จึงไม่สำมำรถจัดอบรมในรูปแบบเดิมได้

ข้อเสนอแนะ
สถำนศึกษำปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรอบรมให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ปัจจบุัน

งบประมาณ 155,000 บาท 
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โครงการ : เสริมสร้างทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

ผลการด าเนินงาน
จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 6 โรงเรียน จัดกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต

ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหำให้กับนักเรียนจ ำนวน 300 คน ด้วยวิธีที่หลำกหลำยตำมบริบทพื้นที่
และภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด

ปัญหาและอุปสรรค
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

จึงไม่สำมำรถจัดอบรมในรูปแบบเดิมได้

ข้อเสนอแนะ
สถำนศึกษำปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรอบรมให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ปัจจบุัน

งบประมาณ 60,000 บาท 
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โครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน
ด ำเนินกำรประชุม วำงแผน คัดเลือกและรวบรวมสื่อที่เหมำะสมในแต่ละระดับช่วงช้ัน 

เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดมีสื่อด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน                
โดยได้ด ำเนินกำรผลิตสื่อที่ได้รับกำรคัดเลือกลงในแผ่นดีวีดี จ ำนวน 200 ชุด ชุดละ 2 แผ่น                   
เ พ่ือแจกจ่ำยให้กับโรงเรียนน ำไปเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทรำบ                            
และสร้ำงภูมิคุ้มกันในเรื่องของกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ

ปัญหาและอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
เป็นกิจกรรมที่ดี ควรด ำเนินกำรต่อเนื่องและปรบัปรุงสื่อให้ทันต่อเหตุกำรณ์

งบประมาณ  35,000 บาท
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ผลการด าเนินงาน
เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์                       

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำมรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพ่ืออยู่ร่วมกับโรค COVID – 19 ท่ีเกี่ยวข้อง
กับครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ผ่ำนทำงกิจกรรมทักษะทำงวิชำกำรตำมควำมถนัด
ของตนเอง ได้แก่ กิจกรรมกำรวำดภำพและกิจกรรมกำรเขียนเรียงควำมภำษำไทย 

ปัญหาและอุปสรรค
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID – 19 ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ
2. ด ำเนินกำรตำมปฏิทินที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดและ

ปฏิบัติมำตรกำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID - 19
ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ  3,600  บาท

โครงการ : แบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ     
ไวรัสโคโรนา 2019

นโยบายที่ 2
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังกัดได้อย่างปกติสุข
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โครงการ : ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรประเมิน

สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระยะเวลำ 1 ปี ดังน้ี

1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน                 
3 คน ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมจำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่                
1 –4 และได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ฯ จำกคณะกรรมกำรประเมิน
สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี (Evaluation Team) ครั้งท่ี 1 (รอบ 6 เดือน)

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 10 รำย ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมจำกคณะกรรมกำร                
ที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1–4 จ ำนวน 6 รำย ครั้งที่ 1–2 จ ำนวน 4 รำย                  
และได้รับกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีฯ จำกคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี (Evaluation Team) ครั้งท่ี 1 - 2 (รอบ 12 เดือน) จ ำนวน 6 รำย ครั้งที่ 
1 (รอบ 6 เดือน) จ ำนวน 4 รำย

3. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง                            
มีประสิทธิภำพ
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ Covid–19 ท ำให้  
ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ล ง พื้ น ที่ จ ริ ง                   
เพื่ อด ำ เนิ นกำรนิ เ ทศ และ
ประเมินได้
ข้อเสนอแนะ  -
-

นโยบายที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ  51,649 บาท
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โครงการ : การอบรมให้ความรู้ “การเชื่อมโยงการท างานตามมาตรฐานต าแหน่ง
และวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” (ออนไลน์)

ผลการด าเนินงาน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สนใจเข้ำรับกำรอบรม

ให้ควำมรู้ “กำรเช่ือมโยงกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะเพื่อควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพ” แบบออนไลน์  โดยวิทยำกร ดร.ปรพล  แก้วชำติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม จ ำนวน 292 คน

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID       

-19) จึงท ำให้กำรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีปัญหำข้อสงสัย                  
ไม่สำมำรถถำม-ตอบกับวิทยำกรได้โดยตรง
ข้อเสนอแนะ

-
งบประมาณ  5,400  บาท
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โครงการ : การพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

ผลการด าเนินงาน
1. สถำนศึกษำมีแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมำะสม ตำมโครงสร้ำง 

ระเบียบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงฯ พุทธศักรำช 2551
2. ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและทะเบียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติกำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
3. ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและทะเบียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินผลใน

ระบบวัดประเมินผล โปรแกรม School Mis

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 จึงได้ปรับกำรอบรมเป็น

รูปแบบออนไลน์ ในบำงพื้นที่ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมอบรมไม่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต เพรำะ
พื้นที่เป็นดอยสูง ถิ่นทุรกันดำร ครูผู้รับผิดชอบงำนทะเบียน จึงไม่สะดวกในกำรอบรม
ข้อเสนอแนะ

1. ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้จัดท ำคู่มือแนวปฏิบัติกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำน                
ทำงกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้ครู
ผู้รับผิดชอบงำนทะเบียนท่ีไม่สะดวกในกำรเข้ำร่วมกำรอบรมได้น ำไปศึกษำเพิ่มเติม 

2. สร้ำงกลุ่มไลน์ครูผู้รับผิดชอบงำนวัดผลและทะเบียน เพื่อนิเทศ ติดตำม 
แลกเปลี่ยนข้อมูล สอบถำม ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำร่วมกัน

งบประมาณ  15,000  บาท
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โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในสังกัด ประจ าปี 2564

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  ได้ด ำเนินกำรคัดเลือก

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำวดีเด่น ประจ ำปี 2564  เพื่อยกย่องเชิด
ชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุมำนะ อุตสำหะ อุทิศตน เสียสละ อดทน เป็นแบบอย่ำงที่ดี
มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับและเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงช่ัวครำว ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น โดยด ำเนินกำร
คัดเลือกผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
และลูกจ้ำงชั่วครำว ที่ปฏิบัติงำนภำยในสังกัด ซึ่งผลกำรคัดเลือกผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น    
จ ำนวน 355 คน ดังนี้

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน    22 คน
2. สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  333 คน

งบประมาณ  1,440 บาท
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โครงการ : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

ผลการด าเนินงาน
1. ครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรเรียนรูก้ำรจดัท ำกิจกรรมกำรทดลองตำม             

แนวทำงโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตรน์้อย ประเทศไทย 
2. ครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรส ำรวจและกำร

สืบเสำะ และสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมส ำหรับเด็กปฐมวัยได้
3. ครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัยเพิ่มมำกข้ึน
4. ครูปฐมวัยสำมำรถวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของกิจกรรมกับหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัยได้ 

ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องด้วยกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID–19) ท ำให้ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรจัดอบรมด้วยวิธีกำรและรูปแบบเดิมได้ จึงท ำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรจัดกำร
อบรม ซึ่งอำจจะส่งผลท ำให้กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอำจจะไม่บรรลุผลตำมที่ก ำหนดไว้ได้
อย่ำงเต็มที่ 

2. ปัญหำกำรโยกย้ำยครูผู้สอนระดับปฐมวัย ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ขำดควำมต่อเนื่อง

3. ปัญหำครูผู้สอนระดับปฐมวัยไม่มีวุฒิกำรศึกษำปฐมวัย (ครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้ 
อ่ืน ๆ) ซึ่งอำจท ำให้มีปัญหำในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง 

งบประมาณ  15,000 บาท  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด าเนินงาน
1. ครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 จ ำนวน 100 คน 

ได้รับกำรฝึกอบรมปฏิบัติกำรให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและแนวทำง
จัดกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 

2. ร้อยละ 80 ของครูในสังกัดที่ได้รับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ตัวช้ีวัดและแนวทำงจัดกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ)

3. คณะกรรมกำรมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร             
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร C4T ระดับประถมศึกษำ ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ปัญหาและอุปสรรค
1. กำรจัดอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ผู้เข้ำอบรมบำงท่ำนไม่มีพื้นฐำน

กำรใช้คอมพิวเตอร์
2. ในวันท่ีจัดกำรอบรมมีฝนตกหนักท ำให้สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่คอ่ยเสถยีร
3. ครูผู้เข้ำร่วมอบรมบำงท่ำนไม่สะดวกเข้ำร่วมอบรมเนื่องจำกกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรตรวจเช็คสัญญำอินเทอร์เน็ต ก่อนท ำกำรอบรมและให้อยู่ในจุดที่มีควำมพร้อมใน

กำรรับและส่งสัญญำณอินเทอร์เน็ตเพื่อควำมเสถียร และกำรรับฟังที่ชัดเจน
2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมวิทยำกำรค ำนวณในระดับ

มัธยมศึกษำตอนต้น ในกำรอบรมครั้งต่อไป

งบประมาณ  123,760 บาท



27
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ประชุมคณะท ำงำนเพื่อ

จัดท ำเค้ำโครงงำนวิจัยและสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย  ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนคุณภำพชุมชน และโรงเรียน Stand Alone ประชุมสรุปผลกำร              
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับคณะท ำงำนวิจัยพร้อมทั้งสรุปและวิเครำะห์ผลกับคณะท ำงำนวิจัย                  
จัดท ำงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ในบำงพื้นที่ของโรงเรียน                 

ไม่สำมำรถลงเก็บข้อมูลเชิงลึกได้
2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลวิจัยน้อยเกินไป 

ข้อเสนอแนะ
1. กำรเก็บข้อมูลควรใช้ Google from ร่วมด้วย เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงของกำรติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019
2. สร้ำงกลุ่มไลน์ทีมวิจัยระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อติดต่อ สื่อสำร ในกำรด ำเนินกำร

วิจัยได้สะดวกขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา              
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

งบประมาณ  29,640  บาท



28
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : การด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ศูนย์ประสำนงำนกำรรับ

นักเรียนและข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่ต้องเข้ำเรียนรำยต ำบล อ ำเภอ ตำมเขตพื้นที่บริกำรของ
โรงเรียน และมีคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบประกำศแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน               
ปีกำรศึกษำ 2564 รวมถึงให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำร               
ลงพื้นที่ให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียนรวมถึงกำรออก
ติดตำม มีข้อจ ำกัดตำมมำตรกำรกำรป้องกัน
ข้อเสนอแนะ

ให้ค ำแนะน ำทำงโทรศัพท์ จัดตั้งกลุ่ม
ไลน์รับนักเรียน ให้ค ำแนะน ำผลกำรด ำเนินงำน

โครงการ : โครงการโรงเรียนประชารัฐ ( Connext ED )

ผลการด าเนินงาน
ด ำเนินกำรให้โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 11 โรงเรียน เข้ำระบบปรับปรุง

ระบบข้อมลูบนระบบบริหำรจดักำรโรงเรียน Connext ED ครบ 100% นิเทศ ติดตำม
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนประชำรัฐในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom
ปัญหาและอุปสรรค

1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโคโรนำ 
2019 ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมมีควำมล ำบำก   

2.  เนื่องจำกภำระงำนของผู้ รับผิดชอบ
ค่อนข้ำงมำก ท ำให้กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มงบประมำณในกำรด ำเนินงำน
2. ลดกำรประเมินที่ซ้ ำซ้อน และขยำย

ระยะเวลำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ  9,410  บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ                 
จ าเป็นพิเศษ (การจัดการเรียนรวม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรจัดกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบันทึกข้อมูลนักเรียนพิกำรในโรงเรียนทั่วไปจัดกำรเรียนรวม                  
ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนท่ี 2/2563 (ระบบโปรแกรมสำรสนเทศ SET) ตำมโครงกำรกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (กำรจัดกำรเรียน
รวม) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท ำให้ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน                    
ที่จัดกำรเรียนรวมในสังกัดมีควำมรูควำมเขำใจ ด ำเนินกำรตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล
นักเรียนพิกำรรำยบุคคลนักเรียนพิกำรรับใหม ใหมีควำมสมบูรณ ครบถวน ถูกตองและไดรับ
กำรนิเทศ ชวยเหลือ ใหค ำแนะน ำกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ปัญหาและอุปสรรค
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรมีอยำงจ ำกัด ท ำใหกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม                 

ไมเปนไปตำมที่ไดวำงแผนไว้
ข้อเสนอแนะ

ใหสวนกลำงด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณอยำงพอเพียง เพื่อที่จะไดจัดกิจกรรม                 
ได้อย่ำงคุ้มค่ำ

งบประมาณ  15,950 บาท



30
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564

ผลการด าเนินงาน
1. คัดเลือกโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรำงวัลครูต้นแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบบูรณำกำรทักษะชีวิต จ ำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1.1 ประเภทสถำนศึกษำขนำดเล็ก 

ล ำดับที่ 1 โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง
ล ำดับท่ี 2 โรงเรียนบ้ำนแม่ลำย
ล ำดับที่ 3 โรงเรียนบ้ำนเตียนอำง
ล ำดับที่ 4 โรงเรียนบ้ำนหำงดง
ล ำดับที่ 5 โรงเรียนบ้ำนยำงครก

1.2 ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง
ล ำดับที่ 1 โรงเรียนบ้ำนแม่ต๋อม

1.3 ครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรทักษะชีวิต
ล ำดับท่ี 1 นำยเกียรติศักดิ์  ปินชัย ครูโรงเรียนบ้ำนแม่ลำย

2. อบรมทบทวนและจัดท ำแผนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสรมิควำมประพฤตินักเรยีนและ
นักศึกษำ จ ำนวน 40 คน ปัญหาและอุปสรรค

-
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดกิจกรรมเป็นประจ ำทุกปี

งบประมาณ 11,070 บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

ผลการด าเนินงาน
1. โรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดำร ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 54 โรงเรียน ได้จัดท ำโครงกำรในกำร
พัฒนำผู้เรียนเพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมุ่งเน้นพัฒนำทักษะกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรพูดภำษำไทย ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และทักษะกำร
ประกอบกำรธุรกิจ E-Commerce พร้อมทั้งจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร และ
โรงเรียนจัดท ำรำยงำนข้อมูลผ่ำนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

2. แสดงผลกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนท่ีตั้ง                  
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดำร) เพื่อน ำเสนอผลงำนแก่ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหำของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – 2019) ท ำให้โรงเรียน

ท่ีได้รับงบประมำณไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรไดอ้ย่ำงเต็มที่
ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ 1,430,700 บาท  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ด ำเนินกำรปรับปรุง                 

ภูมิทัศน์ ภำยในหน่วยงำน และด ำเนินกำรซ่อมแซม ระบบไฟฟ้ำและประปำภำยในส ำนักงำน                  
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ กำรซ่อมแซมอำคำรสิ่งก่อสร้ำงที่ช ำรุด              
ให้ใช้งำนได้และสวยงำม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ  158,871.50  บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ติดตาม และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการด าเนินงาน
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ สำมำรถ

วิเครำะห์ข้อมูล ทรำบถึงปัญหำต่ำง ๆ ในปีที่ผ่ำนมำ และ
สำมำรถน ำไปแก้ไขพัฒนำระดับคุณภำพให้ดียิ่งขึ้น มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำร
บริหำรจัดกำรตำมภำรกิจร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลต่อคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ระดับคุณภำพที่ดีมำกขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

โครงการ : การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ KRS

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้ประชุมทบทวน 

ประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ท ำให้บุคลำกร
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด มีควำมเข้ำใจกำรประเมินตำมตัวช้ีวัดต่ำง ๆ มำกยิ่งขึ้นสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดแนวทำงในกำรรำยงำนได้ในคู่มือ

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำมภำรกิจปกติ สพฐ. จึงแจ้ง
ยกเว้นกำรรำยงำนข้อมูลบำงรำยกำร ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ในโครงกำรดังกล่ำว

งบประมาณ  69,135  บาท

งบประมาณ  8,400  บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ประชุมคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และการประชุมอ่ืน ๆ

ผลการด าเนินงาน
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีศักยภำพในกำร

ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เชียงใหม่ เขต 5 มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำร
และพัฒนำองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

โครงการ : พัฒนางานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานธุรการ
ของโรงเรียนในสังกัด

ผลการด าเนินงาน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร บุคลำกรด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกร               
ในสังกัด ซึ่งจะช่วยให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนด้ำนงำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำน
ธุรกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับงำนครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เ ช้ือ ไวรั ส โค โรนำ  2019 ท ำ ให้ กำ รด ำ เนินงำน                
ตำมโครงกำรล่ำช้ำ และไม่เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้
ข้อเสนอแนะ

ควรด ำเนินกำรโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรค
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรประชุม
ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้

งบประมาณ  45,880  บาท

งบประมาณ  50,310  บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด าเนินงาน
1.ประชุมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบจัดเก็บ

ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : 
DMC) ปีกำรศึกษำ 2564 ผ่ำนระบบสื่อสำรทำงไกลผ่ำน
จอภำพ (Video Conference) โดยมีผู้ เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวน 100 คน

2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ แจกจ่ำยให้กับกลุ่ม
งำนภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูล
อ้ำงอิงพ้ืนฐำนในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนส่วนที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถเผยแพร่ และให้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนต่ำง ๆ                   
ที่เข้ำมำขอข้อมูล รวมถึงกำรใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนในด้ำนต่ำง ๆ

ปัญหาและอุปสรรค
1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2. เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท ำให้กรอกข้อมูล

ล่ำช้ำหรือไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ
3. ปัญหำควำมห่ำงไกลและทุรกันดำร ท ำให้กำร

จัดเก็บข้อมูลจำกผู้ปกครองหรือนักเรียนไม่ครบถ้วนตำมควำม
ต้องกำรของระบบ
ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มเวลำในกำรอบรม เนื่องจำกมีหลำยระบบ
2. ควรเน้นกำรลงมือปฏิบัติจริง
3. ควรจัดอบรมเป็นระยะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัญหำต่ำง ๆ
4. ใช้กำรอบรมหรือประชุมผ่ำนระบบสื่อสำรทำงไกล

ผ่ำนจอภำพ (Video Conference) ให้มำกข้ึน

งบประมาณ  9,600  บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการด าเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (พ.ศ.2563 – 2565) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
และกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

2. จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ และเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2019 ไม่สำมำรถติดตำมแผนของ

สถำนศึกษำในสังกัดตำมที่วำงแผนไว้ได้
2. นโยบำยของ สพฐ. มีควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้ต้องใช้นโยบำยของปี 2563 มำวำงแผน

ก่อนซึ่งอำจมีควำมคลำดเคลื่อนเล็กน้อย
ข้อเสนอแนะ

1. เสนอให้ สพฐ. จัดท ำนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้รวดเร็วขึ้น เพื่อที่
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะได้น ำมำประกอบกำรวำงแผนได้รวดเร็ว ทันต่อกำรจัดสรร
งบประมำณ

2. จัดกำรประชุมให้กับบุคลำกร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์ควำม
สอดคล้องของโครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท เพื่อให้สำมำรถเขียนโครงกำรได้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและแผนระดับต่ำง ๆ

งบประมาณ  46,800  บาท
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

โครงการ : ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ผลการด าเนินงาน
1. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 

พ.ศ. 2563 จ ำนวน 120 เล่ม แจกให้กับบุคลำกรในส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรบริหำรกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่     
เขต 5 เพื่อให้ผู้สนใจ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชน
ทั่วไปได้รับทรำบ

2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 สำมำรถรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ถูกต้อง ครบถ้วนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

ปัญหาและอุปสรรค
1. กำรติดตำมและกำรรำยงำนบำงเรื่องมีควำมซ้ ำซ้อน

กับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ และกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ เป็นกำรเพิ่มภำระงำนให้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด            
ที่จะต้องรำยงำนหลำยครั้ง

2. กำรก ำหนดระยะเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ภำยในวันที่  15 กันยำยน 2563 ซึ่ งระยะเวลำดั งกล่ ำว               
บำงโครงกำร/กิจกรรมยังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรมีกำรบูรณำกำรกำรติดตำมเข้ำด้วยกัน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรรำยงำน
2. เห็นควรขยำยเวลำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เป็นหลังสิ้นปีงบประมำณ เพื่อให้

กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกขั้นตอน
3. ตัวช้ีวัดที่น ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ มำใช้วัดผลระดับคะแนน เช่น  

O-NET, NT ส่งผลให้ได้ระดับคุณภำพน้อย เนื่องจำกนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชนเผ่ำ มีควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธ์ุ
งบประมาณ  24,670  บาท
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โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการด าเนินงาน
1. ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 220 คน ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ                

ในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล น่ำเช่ือถือ และเป็นท่ียอมรับ

2. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็งในด้ำนกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน ของสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน

3. สถำนศึกษำสำมำรถจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพื่อน ำ
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้มำพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน

งบประมาณ  51,850  บาท

ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัญหำกำรโยกย้ำยผู้บริหำรและครูผู้สอนท ำ

ให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ขำดควำมต่อเนื่อง

2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องบำงส่วน ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
หลักกำรประกันคุณภำพซึ่ ง เป็นหน้ำที่ ของทุกคน                    
ในสถำนศึกษำท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน

3.  งบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำน                 
ต้นสังกัดมีไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน
ข้อเสนอแนะ

1. ควรนิเทศก ำกับติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือ 
ช้ีแนะ ให้สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง

2. สร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้เป็นพี่เลี้ยงสถำนศึกษำข้ำงเคียงหรือในเครือข่ำยได้

3. สถำนศึกษำแต่ละแห่งต้องน ำข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรประเมินตนเองและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำก กำรประเมินคุณภำพไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและ ยั่งยืน
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โครงการ : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เขตพื้นที่สุจริตฯ 

ผลการด าเนินงาน
ด ำเนินกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลำกรมีทัศนคติ ค่ำนิยม                 

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ITA Online รวมทั้งกำรประชุม
เตรียมควำมพร้อมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ITA ONLINE 2021 จ ำนวน 3 ครั้ง จำกกำรด ำเนินงำนท ำให้ผล
คะแนน ITA เป็นดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค
1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด

เชื้อโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรประชุม กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ
ของ ITA ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำค่อนข้ำงล ำบำก   

2. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรงำน ประเมิน ITA 
Online น้อย เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดโคโรนำ 2019  

3. เนื่องจำกภำระงำนในแต่ละกลุ่มมีภำระงำน
ค่อนข้ำงมำก ท ำให้กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
ข้อเสนอแนะ

1. อยำกให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรหลัก ให้ควำมรู้
ในกำรจัดท ำเว็บไชต์ และกำรประเมิน ITA แต่ละ O 

2. ลดกำรประเมินท่ีซ้ ำซ้อน และขยำยระยะเวลำ
ให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันให้มำกที่สุด 

ปีการศึกษา คะแนนรวม IIT, EIT, OIT ระดับคุณภาพ ค่าพัฒนา ล าดับ
อันดับ
เพิ่มขึ้น

2563 80.85 ระดับคุณภำพ B - 155
101

2564 96.08 ระดับคุณภำพ AA เพิ่มขึ้น 15.23 54

งบประมาณ  52,570 บาท 
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รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ คร้ังท่ี 18 พ.ศ. 2564
นางนวลจันทร์   มะโนลิ   ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

ส่วนที่ 4
รางวัลและผลงาน

รางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี 2563
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นำงสำววำสนำ  สำยพิน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตียนอำง
ประเภทประเภทครู นำงปิ่นแก้ว  จันตำวรรณเดช  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม
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รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10)
2) โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) 

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563
นายบุญชุม  มณวีรรณ์  ลูกจ้างประจ า โรงเรียนบ้านนาคอเรือ
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รางวัลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จ านวน 355 คน  ดังนี้

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จ านวน   22 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 333  คน



คณะผู้จัดท า

ที่ปรึกษา
1. นำยพัฒนพงศ์  พวงทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
2. นำยเทียม  วันมหำชัย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
3. นำยวุฒิชัย  สำรุสุข รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
2. นำงกรรณิกำ  ซำหยอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
คณะท างาน

1. นำงปรำนอม  ยะมัง รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำงสำวอมลวรรณ  กบกันทำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
3. นำงสำวปริน  ปันทนันท์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
4. นำงวิลำวัลย์  ขันค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
5. นำงสำวปฤณภัค  จูแวน เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
6. นำงสำวฮำนันยำห์ สถำปนำเลิศ ลูกจ้ำงช่ัวครำว

รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์
นำงวิลำวัลย์  ขันค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

ออกแบบปก
นำยศุภวัฒน์ พรหมปัญญำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว



โทรศัพท์ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 ผู้อ ำนวยกำรเขตฯ 109

2 รองกรรณิกำ  ซำหยอง 106

3 เลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรเขตฯ 108

4 ธุรกำรเขตฯ 133

5 หน้ำห้อง รองเทียม วันมหำชัย 120

6 ประชำสัมพันธ์ 101

7 กำรเงิน 126

8 พัสดุ 103

9 ICT 102

10 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 121

11 หน่วยตรวจสอบภำยใน 132

12 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 122

13 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 123

14 นโยบำยและแผน 131

15 บริหำรงำนบุคคล 128

16 กฎหมำยและคดี 105
1  

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำยพัฒนพงศ์ พวงทอง 08 9055 7819

2 นำยเทียม วันมหำชัย 08 9554 4686

3 นำยวุฒิชัย สำรุสุข 08 3249 5187

4 นำงกรรณิกำ  ซำหยอง 09 4580 7519

 ผู้บริหารส านักงานฯ



1  

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำยวิชัย  ปำนอุทัย (วิชัย) 08 1993 2500

2 นำงสำวดำรำรัตน์  วงค์สถำน (เล็ก) 09 2961 2326

3 นำยณัฐพล  ขันค ำ (หม่ ำ) 09 2961 2326

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำยสุวิทย์  ยำประสิทธ์ิ (ต๋อง) 08 0106 5149

2 นำงสำวพำนิชยำ  ยะมัง (จ๋ำ) 08 5716 9282

3 นำงสำวณัฐน์พิมล  ไพศำลธำรำ (พริม) 09 3261 9446

4 นำงสำวอันธิกำ  อินต๊ะ (น้ ำหวำน)  08 7177 9914

5 นำงสำวกิ่งกำญจน์  กิติตุ้ย (ซ้อย) 09 3147 2520

6 นำงเสำวภำ  วงค์ห้อ (ก้อย) 08 6922 8481 

7 นำงสำวอินทิรำ   ค ำนันท์ (แนน) 0 8386 35169

 หน่วยตรวจสอบภายใน

2  

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

 กลุ่มอ านวยการ

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำงกัญจน์ชญำ  ปำปะเค (หน้อย) 08 1951 9715

2 นำงสุมำลี  ตุ่นติ๊บ (ออย) 08 7183 3826

3 นำงณัฐธิดำ  กำระบูรณ์ (เคลียร)์ 08 8434 2669

4 นำงสำวศิริพรรณ  นันตำบุญ (แพม) 09 8560 1525

5 นำงเบญจมำศ  จำติ (ละออ) 08 6115 1154

6 นำงสำวจุฑำรัตน์  แสงยำ (เพื่อน) 08 3324 2264

7 นำงสำววิรัก  สุขรักษ์ (เหมียว) 08 6114 3669

8 นำงสำวพิจิตรำ ศิริป้อม (อ้อม) 09 6060 2898



1  

2  

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำงปรำนอม  ยะมัง (นอม) 08 6183 9891

2 นำงสำวอมลวรรณ  กบกันทำ (แวว) 08 5625 9856

3 นำงสำวปริน  ปันทนันท์ (กิ๊บ) 06 5421 7598

4 นำงวิลำวัลย์  ขันค ำ (ติ๊ก) 08 4378 4191

5 นำงสำวปฤณภัค จูแวน (หน)ู 08 7728 3629

6 นำงสำวฮำนันยำห์ สถำปนำเลิศ (เดียร์) 08 7177 0870

 กลุ่มนโยบายและแผน

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำงสำวจันทนำ  พนมกำร (จันทร์) 06 1762 8787

2 นำงสำวกีรติ  กำระบูรณ์ (เพื่อน) 08 1032 5335

3 นำยตรัญ  รักร่วม (ต๋อย) 09 5698 9498

4 นำงเรณู เชื้อเตจ๊ะ (เดือน) 09 7142 1430

5 นำยธนวัฒน์  มุทุมณ (แฟรงค)์ 09 2279 4918

6 นำงธัญญรัตน์  จันทรมำนนท์ (ติ๊ก) 08 1961 1351

7 นำงสำวสมฤดี  ขันตั้ง (ติ๊ก) 08 0676 9505

8 นำงสำวเมธินี  มณีวรรณ์ (ข้ำวฟ่ำง) 08 0680 0122

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



1  

2  
3  

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำยพิชิต  ตุ่นติบ๊ (โก๋) 08 9953 8886

2 นำงสำวล ำดวน  ชำติวิเศษ (แหม่ม) 09 9571 3071

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำงกำนดำ  บำร์บิเยร์ (น้อง) 09 3419 9964

2 นำยอภิสิทธ์ิ  ชวนไชยสิทธิ์ (แบงค์) 09 6196 9456

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำงสำวชิชญำสุ์  คุณำธรรม (เล็ก) 08 8251 5609

2 ดร.วชิรำพร  สุวรรณศรวล (แหม่ม) 08 9855 9692

3 นำงกรรณิกำร์  ฟองผล (มิก) 08 1366 8332

4 นำงกนกอร  พินิจรำชกิจ (ก้อย) 08 6922 1400

5 นำยปิยะ อินต๊ะค ำ (ยะ) 08 9556 0537

6 นำยอุดรพัฒน์ บุญมำ (ดร) 08 9637 4278

7 นำงสำวจำรุณี  ศรีกันยำ (แอล) 08 4899 3538

8 นำยวีรพงษ์   ค ำผง (วี) 08 4174 8390

9 นำยธีร์ธวัช  ปัญญำแจ้ (เก่ง) 08 276 35634

10 นำงธนำกำญจน์   สนธิกุล (เจี๊ยบ) 06 2928 1989

11 นำงพิชญภัสสร์  เอี่ยมสะอำด (จำ) 09 7984 7421

12 นำยกฤติ  คุ้มปรีดี (กฤติ) 08 9523 6223

13 นำงสำวรณิดำ  ชุมภูศรี (หวำน) 08 8253 3944

 กลุ่มกฎหมายและคดี

5  

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



1  

2  
3  

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำงอริศรำ  กังแฮ (ต่ำย) 09 1856 9545

2 นำงสำวจันทร์ฉำย  สมค ำหล้ำ (รส) 09 7952 5482

3 นำงสำวฐญำมน  วงค์กำรณ์ (ว่ำน) 08 3319 9755

4 นำงสำวสุจิตรำภรณ์  ไชยวิทยำกำร (อ้อย) 09 3131 5756

5 นำงสำวสุพัตรำ  อรมณี (เป้) 09 4349 3003

6 นำงสำวไอยวริญ  แสนค ำ (อ้อม) 09 1854 3223

7 นำยสิริรำช  ชำวอินเอก (บอล) 08 7186 0868

8 นำงอรทัย สมัยกุล (แอ๊ว) 08 9850 7690

9 นำงณิชนันทน์  ทรัพย์โสภิณ (เมย์) 09 5796 1787

5  

 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่ รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

1 นำยเฉลิมชนม์  เลิศเกษม (ด้ำ) 08 9561 3411

2 นำยธวัชชัย  ปิงวัง (วัช) 08 7182 9523

3 นำยสุกแก้ว  ศรีบุตร (แจ)้ 08 2185 3944

4 นำยสุรชัย เดชอุดม (ต้อม) 09 8796 0106

5 นำยปทัยวัชร์ ทรัพย์โสภิณ (แจ๊ค) 09 6857 2186

6 นำยสมำน  แสงยำ (หมำน) 08 0134 0737

7 นำงจุฑำทิพย์  เป็งลือใจ (แหม่ม) 08 5651 6272

8 นำงสำวปทุมทิพย์  ไชยทิพย์ (อุ๋ย) 06 5991 7462

9 นำงสำวอำภรณ์ สุขแก้ว (แต๋ม) 09 3341 2539

 พนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า/เวรยาม/แม่บ้าน



1  

2  
3  

5  

ที่ เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน หมายเลข

โทรศัพท์

1 เมืองฮอด นำงชณษิฐน์ันท์  สุภัคสกุลหิรัญ บ้ำนตำลเหนือ 09 2829 9741

2 นำคอเรือ นำงสำวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร บ้ำนเด่นวิทยำ 08 6193 9848

3 บ่อหลวง นำยอัศวิน  จันทร์ศร บ้ำนแม่ลำยเหนือ 08 7209 2995

4 บ่อสลี นำยสนิท  ศรีค ำเมำ แม่โถวิทยำคม 08 9561 3550

5 ดอยเต่ำสหศึกษำ นำยนพดล  สุริยะสำร บ้ำนโปง 08 4378 8170

6 ดอยเกิ้งพัฒนำกำรศึกษำ นำยศักดิ์นรินทร์  วงษำอินทร์ บ้ำนวังหลวง 09 7920 0889

7 อุดรพัฒนำกำรศึกษำ นำยพนม  สุรินทร์ บ้ำนน้อยห้วยรินวทิยำ 06 1414 5191

8 อมก๋อย นำยชัยสิทธ์ิ  ลือโขง บ้ำนยำงแก้ว 08 5721 6282

9 สุวรรณคีรี นำยพิศษิฐ์พงษ์ ไชยแก้ว บ้ำนสบลำน 09 5256 6988

10 นันทบุรี นำงอ ำไพ  มณีวรรณ บ้ำนขุนแม่ตื่นน้อย 09 2594 4453

11 ยอดดอยสำมัคคี นำงวัชรี  สุพรรณ์ บ้ำนอูตูม 06 1146 4559

 ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด



1  

2  
3  

5  

6  7  

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนแม่ลอง นำยสุวรรณ  ตำสำ - 08 7185 4655

2 ชุมชนบ้ำนท่ำข้ำม นำยสมำน  เผือกอ่อน - 08 7193 5690

3 บ้ำนกองหิน นำงสำวเศรณี มรกตคันโธ - 09 1541 9616

4 บ้ำนตำลใต้ นำยกฤษฎำ อินไผ่ - 08 5711 7785

5 บ้ำนตำลเหนือ นำงชณษิฐ์นันท์  สุภัคสกุลหิรัญ 0 5303 1099 09 2829 9741

6 บ้ำนทุ่งโป่ง นำงสำววำสนำ สำยพิน - 08 4948 9036

7 บ้ำนวังลุง นำยอธิวัฒน์ เผ่ำฐิติวัฒน์ - 08 6197 9785

8 ชุมชนบ้ำนแม่ทัง นำยประภำส  จันตำวรรณเดช 0 5303 0551 08 6188 9981

9 บ้ำนผำแตน นำยสมบัติ สำคร (รก.) - 08 9956 2954

10 บ้ำนโค้งงำม นำยประชำ  จันทร์งำม - 09 2319 5519

11 บ้ำนหำงดง นำงณภัทรำรัตน์ พัฒน์นิติชัย (รก.) - 08 7868 8797

12 บ้ำนดอยค ำ นำงสำวเพ็ญฤดี  มณีวรรณ (รก.) - 08 1796 2649

 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ าเภอฮอด
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนนำคอเรือ นำยวรำวุธ กำระบูรณ์ - 09 4606 3311

2 บ้ำนแควมะกอก นำยเวทย์  วิรัศมี - 08 7182 7397

3 บ้ำนแม่งูด นำงนันทวัน  ปัญญำมำ - 06 3635 2551

4 บ้ำนตีนตก นำยประยูร โกฏธิ - 06 3112 3605

5 บ้ำนเด่นวิทยำ นำงสำวกัณฐณัฏฐ์  ธรรมบุตร - 08 6193 9848

6 บ้ำนดงด ำ นำยเวทย์  วิรัศมี (ผอ.รก.)

นำงกุลิสรำ  กิติกุล (ครู)

- 08 7182 7397

09 4954 4535

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาคอเรือ



1  

2  
3  

5  

6  7  7  

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนบ่อหลวง นำยเชิดพงค์ วงค์ห้อ - 08 1952 2234

2 บ้ำนวังกอง นำงสำวจันทรำ  บุญมำ - 08 6192 4779

3 บ้ำนขุน นำยนิกร  มะโน (ผอ.รก.)

นำงสำวสุนิสำ  ใยยะ

- 08 9560 0143

08 9556 8091

4 บ้ำนนำฟ่อน นำยนิติรัฐ  วรรณวิริยวัตร - 08 9998 4445

5 บ้ำนแม่ลำย นำยนิกร  มะโน - 08 9560 0143

6 บ้ำนแม่สะนำม นำยชนะภูมิ  ยศแสง (ผอ.รก.)

นำงสำวนวลอนงค์ ปัญญำอรุณ 

- 08 5809 0815

08 2228 5660

7 บ้ำนกิ่วลม นำยสงกรำนต์ จันทร์ต๊ะ (ผอ.รก.)

นำยวรพงศ์  หล้ำจู (คร)ู

- 08 5035 0807

08 5713 8499

8 บ้ำนแม่ลำยเหนือ นำยอัศวิน  จันทร์ศร - 08 7209 2995

9 บ้ำนพุย นำยวทัญญู  กุศล (รก.) - 08 5035 4419

10 บ้ำนเตียนอำง นำยสงกรำนต์ จันทร์ต๊ะ - 08 5035 0807

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 แม่โถวิทยำคม นำยสนิท  ศรีค ำเมำ - 08 9561 3550

2 บ้ำนแม่อมลอง นำงสำวชลนภำ ศรีบุศย์ (รก.) - 09 1412 3952

3 บ้ำนดอกแดง นำยสุนันต์ จันธิวงศ์ (รก.) - 06 4139 1080

4 บ้ำนกองลอย นำยสนิท  ศรีค ำเมำ (ผอ.รก.)
นำงสำวกรรณิกำร์ จันทร์ทิวงค์ (ครู)

- 08 9561 3550

08 8260 9643

5 บ้ำนบ่อสลี นำยพิตรพิบูล กิติมำ (ผอ.รก.)

นำงสำวภิญญำพัชญ์ ดวงเดช (รก.)

- 06 5418 9225

09 3519 3229

6 บ้ำนทุ่ง นำยพิตรพิบูล กิติมำ - 06 5418 9225

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อสลี



1  

2  
3  

5  

6  7  7  

ท่ี โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนเกำะหลวง นำยเอกพงษ์  เดชชิต - 08 1386 1088

2 บ้ำนโปง นำยนพดล  สุริยะสำร - 08 4378 8170

3 บ้ำนโปงทุ่ง นำยทนงศักดิ์  ม่ำนมุงศิลป์ - 06 3254 6659

4 บ้ำนแม่บวน นำงสำวยุพิน  มูลสืบ (ผอ.รก.)

นำงสำวพิกุล  แปงใจ (ครู)

- 08 1950 3651

09 3242 3535

6 บ้ำนแม่ตูบ นำงสำวยุพิน  มูลสืบ - 08 1950 3651

7 บ้ำนง้ิวสูง นำยมำนิตย์ พิทธไชย - 06 5090 9924

8 บ้ำนไร่ นำยสิริชัย  นุสโร - 08 1998 9688

9 ชุมชนบ้ำนดอยเต่ำ นำยจตุรงค์ ค ำมะนำง - 08 6182 1419

10 บ้ำนฉิมพลี นำยอดิศักดิ์ อ่อนฉ่ ำ - 09 3227 4556

11 บ้ำนสันติสุข นำยสิริชัย  นุสโร (ผอ.รก.) - 08 1998 9688

12 บ้ำนถ่ินส ำรำญ นำยวัชรินทร์  ยิ่งพนม (รก.) - 08 6923 4292 

13 บ้ำนผำจุก นำงสำวปฐมำ หล้ำพระบำง - 09 0317 6204

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนแปลง 2 นำยชำติชัย ชำติสิริภูมิ - 08 9953 2873

2 บ้ำนแปลง 5 นำยเอกชัย ถำมณี - 09 3638 5321

3 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 นำยวุฒิพงษ์  นำมวงษ์ - 08 6182 2460

4 ศูนย์อพยพแปลง 8 นำยมนต์ชัย  รัตนวรรณี 05 346 9117 08 4451 7508

5 บ้ำนวังหลวง นำยศักดิ์นรินทร์  วงษำอินทร์ - 09 7920 0889

 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ าเภอดอยเต่า
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเกิ้งพัฒนาการศึกษา



1  

2  
3  

5  

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนวังหม้อ นำยวรภรพงศ์  ปันเดง (ผอ.รก.)

นำงสำวนุชรีย์ คะปำนำ (ครู)

08 6123 4562 09 5665 9378

09 4854 5062

2 บ้ำนแอ่นจัดสรร นำยวรภรพงศ์  ปันเดง - 09 5665 9378

3 บ้ำนน้อยห้วยรินวิทยำ นำยพนม  สุรินทร์ - 06 1414 5191

4 บ้ำนโท้งวิทยำ นำงกัลยณัฐ แก้ววงค์ (รก.) - 08 9923 9397

5 บ้ำนหนองผักบุ้ง นำยฤทธิพร  พรวรรณเพชร - 08 7191 5524

6 บ้ำนบงตัน นำยบรรจง  ค ำหล้ำ - 09 3378 6441

7 บ้ำนแอ่นใหม่ นำยบรรจง  ค ำหล้ำ (ผอ.รก.)

นำยเอกชัย  สำยทอง (ครู)
- 09 3378 6441

09 5259 7518

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอุดรพัฒนาการศึกษา

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนทุ่งจ ำเริง นำยอุดร  สมัยประเสริฐ - 09 3903 5940

2 บ้ำนยำงแก้ว นำยชัยสิทธ์ิ  ลือโขง - 08 5721 6282

3 บ้ำนตุงลอย นำยประสงค์  พยุงกรพินธุ์ - 08 1950 7469

4 บ้ำนตุงติง นำยสันติ   ฤทธิ์งำม - 08 4488 4775

5 บ้ำนแม่ต๋อม นำยจตุพงศ์ วรส - 08 1951 1640

6 บ้ำนแม่อ่ำงขำง นำยชัชพงศ์ ทองขัน - 08 0791 6196

7 ชุมชนบ้ำนอมก๋อย นำยชูศักดิ์  ใจแก้ว - 08 1784 6242

8 บ้ำนผำปูน นำยอนันธชัย  อรุณทรงพร - 08 4926 8207

9 บ้ำนยำงเปำ นำยชรินทร์  ค ำภิไหล - 08 9266 5404

 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ าเภออมก๋อย
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอมก๋อย



2  
3  

5  

6  7  7  

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนยำงเปียง นำงมัลลิกำ  โทนแก้ว - 08 5705 6263

2 บ้ำนยำงครก นำงสำวปรำณี  ก๋ำยอด - 09 7992 9471

3 บ้ำนนำไคร้ นำยธงชัย   เกษมศิริลักษณ์ - 08 8588 6007

4 บ้ำนสบลำน นำยพิศิษฐ์พงษ์  ไชยแก้ว - 09 5256 6988

5 บ้ำนหลวง นำงสำวศิริพรรณ ไชยำ - 08 4313 1289

6 บ้ำนแม่หลองน้อย นำยรชต  แก้ววรรณำ (ผอ.รก.) - 08 3869 9715

7 บ้ำนขุนตื่น นำยชูศักดิ์ ใจแก้ว (ผอ.รก.) - 08 1784 6242

8 บ้ำนแม่ลำนหลวง นำยอำคม  รูปวิเชตร์ (รก.) - 09 7228 0506

9 บ้ำนห้วยโค้ง นำยรชต  แก้ววรรณำ - 08 3869 9715

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนแม่ตื่น นำยเอกลักษณ์  พันธ์เขียว - 08 9701 7077

2 บ้ำนขุนแม่ตื่นน้อย นำงอ ำไพ  มณีวรรณ 05 331 7155 09 2594 4453

3 บ้ำนห้วยหล่อดูก นำยวีระ  ศรีสุวรรณ - 08 2184 0527

4 บ้ำนซิแบร นำยประเสริฐ  สุขสวัสดิ์ - 08 1883 6874

5 ชุมชนบ้ำนใหม่ นำยวรศักดิ์  หมื่นวงค์ค ำ - 08 4487 4974

6 บ้ำนทุ่งต้นงิ้ว นำยวีระ  ศรีสุวรรณ (ผอ.รก.)

นำงอษัฎำภรณ์ ต่อระบิล (ครู)

- 08 2184 0527

06 4636 7236

7 ตรีมิตรวิทยำ นำยศุภฤกษ์ นะศรี (รก.) - 08 1026 2120

8 บ้ำนห้วยน้ ำขำว นำยญำณวุฒิ ปำละโรจนกุล - 08 5716 6766

9 บ้ำนห้วยปูลิง นำงสำวพวงชมพู  เฮ็งประเสริฐ - 08 5031 7332

10 บ้ำนห้วยไม้หก นำยกฤษฎำกำนต์  จี๋มะลิ - 09 6514 5174

11 บ้ำนมูเซอ นำยพศิน  ใบศล - 06 1647 2989

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานันทบุรี



3  

5  

6  7  7  

ที่ โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
โทรศัพท์

โรงเรียน
โทรศัพท์มือถือ

1 บ้ำนอูตูม นำงวัชรี   สุพรรณ์ - 06 1146 4559

2 บ้ำนใบหนำ นำยศักรินทร์  ลี (รก.) 09 0978 5131 09 0978 5131

3 บ้ำนผีปำนเหนือ นำงสำวภัทรวดี  จันทร์หล้ำ - 08 1166 2147

4 บ้ำนแม่สะเต นำยวิบูลย์  ปรัชญำภูวดล (รก.) - 09 6580 4759

5 บ้ำนแม่โขง ว่ำท่ีร.ต.หญิง วัชรินทร์ พิริยะวรคุณ(รก.) - 08 8758 6198

6 บ้ำนนำเกียน นำยชัยวุฒิ  มีทรง (รก.) - 08 6672 6307

7 บ้ำนห่ำงหลวง นำยสมชำย  ชูจันทร์ - 08 7174 4816

 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายอดดอยสามัคคี
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