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ค ำน ำ    
  
 
  ด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
เน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยในหมวดที่ 3 มาตรา 16 วรรคสอง ได้ระบุ    
ไว้ว่า “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้” และหมวด 4 มาตรา 20 ได้ระบุว่า “เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
หรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชน
ทราบทั่วกันด้วย” 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ง 5 อ าเภอ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 สนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา       
ที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานต้นสังกัด จนสามารถน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดได้ใช้เป็นกรอบ แนวทาง ในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  
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 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร โดยเน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้  
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในหมวดที่ 3 มาตรา 16 วรรคสอง ได้ระบุ ไว้ว่า “ในแต่ละปีงบประมาณ              
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ    
ส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ ” 
และหมวด 4 มาตรา 20 ได้ระบุว่า “เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้   
ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย” ดังนั้น ในแต่ละ
ปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายให้กับกลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 
 
  
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



2 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ที่อยู่ในพ้ืนที่ 5 
อ าเภอทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ คือ   
 

 1. อ าเภอฝาง  เป็นที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2. อ าเภอแม่อาย      ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของส านักงาน  
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประมาณ 32 กิโลเมตร 
  3. อ าเภอไชยปราการ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากที่ตั้งของส านักงานเขต 
     พ้ืนที่การศึกษาประมาณ 14 กิโลเมตร 
 4. อ าเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของส านักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษาประมาณ 70 กิโลเมตร 
 5. อ าเภอเวียงแหง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ห่างจากท่ีตั้งของ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประมาณ 130 กิโลเมตร 
 

 การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความซับซ้อนเนื่องจาก   
มีพ้ืนที่รับผิดชอบถึง 4,893 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้ และเป็นเขตชายแดนซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นแนวยาวกว่า 100 กิโลเมตร จากอ าเภอฝาง     
อ าเภอแม่อาย อ าเภอเชียงดาว จนถึงอ าเภอเวียงแหง 
 

 การคมนาคมและการติดต่อระหว่างสถานศึกษาเป็นไปด้วยความยากล าบากเนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่
จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดาร ห่างไกล โดยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ที่ไกลที่สุดมีระยะทางเกือบ 200 กิโลเมตร และมีสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่บนภูเขาสูงอีกจ านวนมาก 
 

 ผู้รับบริการประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี สังคม และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และจ านวนหนึ่งยังเป็นผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามา        
ขายแรงงาน ท าให้มีเด็กวัยเรียนจ านวนมากที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ        
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าให้มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น   

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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 จากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร ส่งผลให้ผู้เรียนจ านวนหนึ่งซึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนของตนไม่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลับในวันเดียว ต้องเข้าพักนอนในสถานศึกษา ซึ่งต้อง
เป็นธุระจัดหาที่พักให้ตามสภาพความขาดแคลนในรูปแบบของโรงเรียนพักนอน จ านวน 13 โรงเรียน (ข้อมูล         
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในพ้ืนที่ ให้ได้รับการศึกษา      
อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
  
1. จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดและนอกสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

อ ำเภอ 

สถำนศึกษำสังกัด สพป.ชม 3 
โรงเรียน
ขนำดเล็ก 

โรงเรียน
พักนอน 

สพม. 
โรงเรียน
เอกชน 

ตชด. 
กำร 

ศึกษำ
พิเศษ ประถม ม.ต้น ม.ปลำย รวม 

เชียงดาว 22 16 1 39 15 7 2 4 2 1 
ฝาง 28 20 1 49 16 0 1 6 1 0 
แม่อาย 23 12 1 36 4 5 0 0 2 1 
เวียงแหง 6 3 0 9 0 1 1 0 1 0 
ไชยปราการ 13 8 0 21 7 0 1 5 0 0 

รวม 92 59 3 154 42 13 5 15 6 2 
 
 
 

2. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กจ ำแนกรำยอ ำเภอ  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวนโรงเรียน 

ทั้งหมด 
โรงเรียนขนำดเล็ก 

จ ำนวน ร้อยละ 
เชียงดำว 39 15 9.74 
ฝำง 49 16 10.38 
แม่อำย 36 4 2.60 
เวียงแหง 9 - - 
ไชยปรำกำร 21 7 4.55 

รวม 154 42  27.27 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ/ผู้เรียน 
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3. จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
   (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

ระดับชั้น 
อ ำเภอ 

รวม 
ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง 

อ.1 297 157 69 106 0 629 
อ.2 1,004 938 439 720 311 3,412 
อ.3 1,148 1,033 448 946 374 3,949 

รวมปฐมวัย 2,449 2,128 956 1,772 685 7,990 
ป.1 1,428 1,326 587 1,582 478 5,401 
ป.2 1,329 1,128 553 1,430 427 4,867 
ป.3 1,219 1,048 482 1,343 397 4,489 
ป.4 1,125 966 460 1,300 383 4,234 
ป.5 1,024 937 412 1,183 407 3,963 
ป.6 1,060 886 374 1,002 369 3,691 

รวมประถม 7,185 6,291 2,868 7,840 2,461 26,645 
ม.1 801 563 246 616 182 2,408 
ม.2 634 529 198 538 141 2,040 
ม.3 615 487 207 477 133 1,919 

รวม ม.ต้น 2,050 1,579 651 1,631 456 6,367 
ม.4 8 26 0 36 0 70 
ม.5 7 23 0 38 0 68 
ม.6 4 29 0 42 0 75 

รวม ม.ปลำย 19 78 0 116 0 213 
รวมทั้งสิ้น 11,703 10,076 4,475 11,359 3,602 41,215 
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4. จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 * ผอ.สพป.  
 * รอง ผอ.สพป. 
 * ศึกษานิเทศก์ 
 * บุคลากรทางการศึกษา 
 * ลูกจ้างประจ า   

            * ลูกจ้างชั่วคราว 

 
1 
3 
13 
35 
2 
11 

ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ  
           * ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           * รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
           * ข้าราชการครู 
           * พนักงานราชการ 
           * ลูกจ้างประจ า   
           * ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง 
           * ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ) 
           * ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี้ 

 
141 
2 

2,044 
113 
42 
31 
21 
307 

 
 
 

             - ครูธุรการ 
             - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
             - ครูวิกฤต 
             - ครูวิทย์-คณิต 
             - ครูผู้ทรงคุณค่า  

จ านวน 154 คน 
จ านวน   59 คน 
จ านวน   68 คน 
จ านวน   22 คน 
จ านวน     4 คน 

 
5. รำยช่ือโรงเรียนในฝัน 3 รุ่น        จ านวน 10 โรงเรียน 
 

โรงเรียนในฝัน โรงเรียน อ ำเภอ 
รุ่นที่ 1 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 

2. โรงเรียนบ้านแม่นะ 
แม่อาย 

เชียงดาว 
รุ่นที่ 2 1. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 

2. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 
3. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30*  

ไชยปราการ 
เวียงแหง 

ฝาง 
แม่อาย 

รุ่นที่ 3 1. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
2. โรงเรียนบ้านม่วงชุม 
3. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
4. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 

เชียงดาว 
ฝาง 

แม่อาย 
ฝาง 

หมำยเหตุ   *สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
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6. รำยช่ือโรงเรียนดีประจ ำต ำบล     จ านวน 28 โรงเรียน 

 
 

ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ 
รุ่นปี พ.ศ. 2553 

1. โรงเรียนบ้านเชียงดาว  เชียงดาว 

รุ่นปี พ.ศ. 2554 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง   
2. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย  
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง  
4. โรงเรียนบ้านจอง   
5. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  

เชียงดาว 
ฝาง 

แม่อาย 
เวียงแหง 

ไชยปราการ 
รุ่นปี พ.ศ. 2555 

1. โรงเรียนบ้านเมืองคอง   
2. โรงเรียนบ้านอ่าย   
3. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1  
4. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย   
5. โรงเรียนบ้านกองลม   

เชียงดาว 
ไชยปราการ 

ฝาง 
แม่อาย 

เวียงแหง 
รุ่นปี พ.ศ. 2556 

1. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน   
2. โรงเรียนบ้านปงต า   
3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  
4. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย   
5. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 

เชียงดาว 
ไชยปราการ 

ฝาง 
แม่อาย 

เวียงแหง 
รุ่นปี พ.ศ. 2557 

1. โรงเรียนบ้านปางเฟือง   
2. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย  
3. โรงเรียนบ้านนาหวาย   
4. โรงเรียนวัดป่าแดง   
5. โรงเรียนบ้านแม่ข่า   
6. โรงเรียนบ้านแม่คะ   
7. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 
8.  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 

เชียงดาว 
เชียงดาว 
เชียงดาว 

ไชยปราการ 
ฝาง 
ฝาง 

แม่อาย 
แม่อาย 

รุ่นปี พ.ศ. 2558  

1. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   
2. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น  
3. โรงเรียนวัดนันทาราม 
4. โรงเรียนบ้านโละ 

 

ฝาง 
ฝาง 
ฝาง 

แม่อาย 
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7. รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล     จ านวน 27 โรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ ำเภอ 
1. บ้านเชียงดาว เชียงดาว 
2. บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 
3. บ้านปางเฟือง เชียงดาว 
4. บ้านเมืองคอง เชียงดาว 
5. ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว 
6. บ้านรินหลวง เชียงดาว 
7. บ้านแม่นะ เชียงดาว 
8. บ้านปงต า ไชยปราการ 
9. วัดป่าแดง ไชยปราการ 
10. ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ 
11. บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ 
12. บ้านต้นผึ้ง ฝาง 
13. บ้านม่อนปิ่น ฝาง 
14. บ้านแม่ข่า ฝาง 
15. บ้านแม่คะ ฝาง 
16. เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝาง 
17. บ้านปางสัก ฝาง 
18. บ้านเวียงฝาง ฝาง 
19. วัดนันทาราม ฝาง 
20. เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) แม่อาย 
21. บ้านป่าก๊อ แม่อาย 
22. ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) แม่อาย 
23. ชุมชนบ้านคาย แม่อาย 
24. ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อาย 
25. บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย 
26. บ้านจอง เวียงแหง 
27. บ้านเวียงแหง เวียงแหง 
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8. โรงเรียนพักนอนและจ ำนวนนักเรียนพักนอน ภำคเรียนที่ 2/2563   จ านวน 13 โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนพักนอน 
ระดับ 
ประถม 

ระดับ 
มัธยม 

รวม 

1 บ้านห้วยม่วง 159 44  0 44 
2 บ้านวังมะริว 75 14  0 14 
3 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 724 11 8 19 
4 บ้านแม่แมะ 72 60  0 69 
5 บ้านนามน 226 59 32 91 
6 ศึกษานารีอนุสรณ์2 199 49  0 49 
7 บ้านสันต้นหมื้อ 572 1 22 23 
8 ดอยสามหมื่น 64 21 5 26 
9 บ้านหนองบัว 69 56  0 56 
10 โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 404 79 33 118 
11 บ้านห้วยจะค่านฯ 177 28 11 39 
12 บ้านเมืองคอง 163 9 9 18 
13 บ้านแม่นะ 313  0 10 10 

รวม 3,217 431 130 561 
 
9. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำ       จ านวน  43  โรงเรียน  ดังต่อไปนี้ 
  1.  โรงเรียนบ้านปางเฟือง        2. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 
  3.  โรงเรียนบ้านแม่นะ    4. โรงเรียนบ้านโป่งนก 
  5.  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย    6. โรงเรียนบ้านสินชัย 
  7.  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก    8. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
  9.  โรงเรียนบ้านเมืองนะ    10. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
  11. โรงเรียนบ้านป่าแดง    12. โรงเรียนบ้านดง   
  13. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่   14. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ  
  15. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง    16. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่  
  17. โรงเรียนบ้านหนองยาว   18. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

    19.โรงเรียนบ้านม่วงชุม              20. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
     21. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง   22. โรงเรียนบ้านแม่สาว 
     23.โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1   24. โรงเรียนบ้านดอน 
     25. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง   26. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
 27. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน   28. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 
 29. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง    30. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
 31. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง   32. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
 33. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย   34. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 
 35. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว   36. โรงเรียนบ้านต้นโชค 
 37. โรงเรียนบ้านหลวง    38. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 39. โรงเรียนบ้านขอบด้ง    40. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
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 41. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง   42. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
  43. โรงเรียนบ้านปางปอย      
    

10. โรงเรียนที่มีเด็กพิกำรเรียนรวมเด็กปกติ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 63) จ านวน  126  โรงเรียน 
1. โรงเรียนกมล - เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)   2. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง       6. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
7. โรงเรียน ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8   8. โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 
9. โรงเรียนบ้านกองลม     10. โรงเรียนบ้านขอบด้ง 
11. โรงเรียนบ้านจอง     12. โรงเรียนบ้านดง 
13. โรงเรียนบ้านดอน     14. โรงเรียนบ้านดอนชัย   

 15. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง     16. โรงเรียนบ้านต้นส้าน   
 17. โรงเรียนบ้านต้นโชค     18. โรงเรียนบ้านถ้ า   
 19. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา    20. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
 21. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง    22. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร   
 23. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)   24. โรงเรียนบ้านนามน   
 25. โรงเรียนบ้านนาหวาย     26. โรงเรียนบ้านปงต า   
 27. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ     28. โรงเรียนบ้านปางป๋อ   
 29. โรงเรียนบ้านปางปอย     30. โรงเรียนบ้านปางมะเยา  
 31. โรงเรียนบ้านป่างิ้ว     32. โรงเรียนบ้านปางเฟือง  
 33. โรงเรียนบ้านปางแดง     34. โรงเรียนบ้านป่าบง   
 35. โรงเรียนบ้านป่าแดง       36. โรงเรียนบ้านม่วงชุม   
 37. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก     38. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น   
 39. โรงเรียนบ้านยาง     40. โรงเรียนบ้านรินหลวง   
 41. โรงเรียนบ้านลาน     42. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย  
 43. โรงเรียนบ้านสบคาบ     44. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ  
 45. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา    46. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย  
 47. โรงเรียนบ้านสันป่าข่า     48. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ  
 49. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง    50. โรงเรียนบ้านสันม่วง   
 51. โรงเรียนบ้านสินชัย     52. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย   
 53. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    54. โรงเรียนบ้านหนองขีน้กยาง  
 55. โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม    56. โรงเรียนบ้านหนองบัว   
 57. โรงเรียนบ้านหนองยาว    58. โรงเรียนบ้านหนองเขียว  
 59. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    60. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง  
 61. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์   62. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง  
 63. โรงเรียนบ้านห้วยบง     64. โรงเรียนบ้านห้วยบอน  
 65. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง    66. โรงเรียนบ้านห้วยปู   
 67. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา    68. โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม  
 69. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม    70. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน  
 71. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง)    72. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่   
 73. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)    74. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 



10 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 75. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย     76. โรงเรียนบ้านออน   
 77. โรงเรียนบ้านอ่าย     78. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า   
 79. โรงเรียนบ้านเชียงดาว     80. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
 81. โรงเรียนบ้านเมืองคอง    82. โรงเรียนบ้านเมืองนะ   
 83. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง     84. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย  
 85. โรงเรียนบ้านเวียงแหง     86. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่  

87. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน    88. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
89. โรงเรียนบ้านแม่คะ     90. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 
91. โรงเรียนบ้านแม่นะ     92. โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 
93. โรงเรียนบ้านแม่สาว     94. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 
95. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน       96. โรงเรียนบ้านแม่แมะ 
97. โรงเรียนบ้านแม่ใจ     98. โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 
99. โรงเรียนบ้านโป่งนก     100 . โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
101. โรงเรียนบ้านโป่งไฮ     102. โรงเรียนบ้านใหม่   

 103. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว    104. โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุลฯ 
 105. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    106. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่  
 107. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์    108. โรงเรียนวัดจอมคีรี   
 109. โรงเรียนวัดนันทาราม    110. โรงเรียนวัดบ้านท่า   
 111. โรงเรียนวัดป่าแดง     112. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  
 113. โรงเรียนวัดห้วยน้ าเย็น    114. โรงเรียนวัดอรัญวาสี  

115. โรงเรียนวิรุณเทพ     116. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1  
117. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2    118. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
119. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1   120. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
121. โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ ารู    122. โรงเรียนแกน้อยศึกษา  

 125. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม   124. โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่  
 126. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 

 

11. โรงเรียนขนำดเล็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)   จ านวน  42 โรงเรียน   
      1. โรงเรียนบ้านถ้ า     2. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 
 3. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร     4. โรงเรียนบ้านดอน 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    6. โรงเรียนบ้านออน 
 7. โรงเรียนบ้านวังมะริว     8. โรงเรียนบ้านหนองบัว   
 9. โรงเรียนดอยสามหมื่น     10. โรงเรียนบ้านแม่แมะ   
 11. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ     12. โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว)  
 13. โรงเรียนวัดจอมคีรี     14. โรงเรียนบ้านสบคาบ   
 15. โรงเรียนวัดปางมะโอ     16. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)  
 17. โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง)    18. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน  
 19. โรงเรียนบ้านสันม่วง     20. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน   
 21. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา    22. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 
 23. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    24. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 25. โรงเรียนบ้านต้นส้าน     26. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง  
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 27. โรงเรียนบ้านแม่ใจ     28. โรงเรียนบ้านห้วยบอน 
 29. โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม    30. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 

31. โรงเรียนบ้านสันทราย     32. ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 
33. โรงเรียนบ้านห้วยปู     34. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
35. โรงเรียนบ้านดอนชัย     36. โรงเรียนบ้านปงต า   

 37. โรงเรียนบ้านห้วยบง     38. โรงเรียนวัดอรัญญวาสี   
39. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง    40. โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา  

 41. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา     42. โรงเรียนบ้านผาแดง  
 

12. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ /ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย    จ านวน  10  โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง       6. โรงเรียนบ้านแม่คะ   
2. โรงเรียนบ้านเชียงดาว     7. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย    

 3. โรงเรียนบ้านแม่สาว     8. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
 4. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    9. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 

5. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น    10. โรงเรียนบ้านอ่าย 
 

13. โรงเรียนต้นแบบศูนย์ PEER (Primary Education English Resource Center)   จ านวน  5  โรงเรียน     
  1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง        4.  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่     
  2. โรงเรียนบ้านเชียงดาว       5.  โรงเรียนบ้านกองลม    
  3. โรงเรียนบ้านแม่สาว     
 

14. โรงเรียนต้นแบบแกนน ำสุจริตและเครือข่ำย      จ านวน  153  โรงเรียน 
       - โรงเรียนต้นแบบแกนน ำสุจริต      จ านวน   1  โรงเรียน 
   1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  
       - โรงเรียนเครือข่ำยแกนน ำสุจริต 10 %     จ านวน  16  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านโป่งถืบ     2. โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 
 3. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง)    4. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น   
 5. โรงเรียนบ้านสันทราย     6. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
 7. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย     8. โรงเรียนบ้านดง 
 9. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ   10. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 11. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     12. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 13. โรงเรียนบ้านปางเฟือง    14. โรงเรียนบ้านต้นโชค 
 15. โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก     16. โรงเรียนบ้านจอง 
       - โรงเรียนเครือข่ำยแกนน ำสุจริต 20 %     จ านวน  32  โรงเรียน 

1. โรงเรียนบ้านถ้ า     2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
3. โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม     4. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    6. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
7. โรงเรียนบ้านแม่นะ     8. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
9. โรงเรียนบ้านม่วงชุม     10. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 
11. โรงเรียนบ้านยาง     12. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 
13. โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย    14. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 
15. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย    16. โรงเรียนบ้านปางสัก 
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17. โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่    18. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
19. โรงเรียนบ้านป่าแดง     20. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 
21. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย  22. โรงเรียนบ้านแม่สาว 

23. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง    24. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
25. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง    26. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
27. โรงเรียนวัดบ้านท่า     28. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 
29. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น    30. โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) 
31. โรงเรียนบ้านเวียงแหง     32. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 

- โรงเรียนเครือข่ำยแกนน ำสุจริต 30% และ 40%     จ านวน  104  โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม     2. โรงเรียนบ้านแม่ใจ 
3. โรงเรียนบ้านห้วยบอน     4. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 
5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง    6. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 
7. โรงเรียนบ้านหนองยาว     8. โรงเรียนบ้านต้นส้าน 
9. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง    10. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 
11. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1    12. โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 

13. โรงเรียนบ้านหนองขวาง    14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 
15. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ   16. โรงเรียนวิรุณเทพ 
17. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     18. โรงเรียนบ้านลาน 
19. โรงเรียนบ้านหัวนา     20. โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 
21. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง     22. โรงเรียนวัดนันทาราม 
23. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง    24. โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 
25. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง    26. โรงเรียนบ้านสันม่วง 
27. โรงเรียนบ้านแม่ข่า     28. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 
29. โรงเรียนบ้านสันต้นเปา    30. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
31. โรงเรียนบ้านปางปอย     32. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
33. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา    34. โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 
35. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    36. โรงเรียนบ้านห้วยปู 
37. โรงเรียนตชด.ไลออนส์มหาจักร 8   38. โรงเรียนวัดห้วยน้ าเย็น 
39. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง    40. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า 
41. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง     42. โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 
43. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    44. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 
45. โรงเรียนประพันอารีย์-หงษ์สกุล   46. โรงเรียนบ้านสันปอธง 
47. โรงเรียนบ้านโละ     48. โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) 
49. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ     50. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 
51. โรงเรียนบ้านดอนชัย     52. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
53. โรงเรียนบ้านโป่งไฮ     54. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 
55. โรงเรียนบ้านสันป่าข่า     56. โรงเรียนบ้านแม่ขิ 
57. โรงเรียนบ้านอ่าย     58. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา 
59. โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา    60. โรงเรียนบ้านปงต า 
61. โรงเรียนบ้านห้วยบง     62. โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 
63. โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์    64. โรงเรียนสันติวนา 
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65. โรงเรียนบ้านสินชัย     66. โรงเรียนบ้านผาแดง 
67. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่     68. โรงเรียนวัดป่าแดง 
69. โรงเรียนบ้านป่างิ้ว     70. โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 
71. โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว)    72. โรงเรียนวัดจอมคีรี 
73. โรงเรียนบ้านสบคาบ     74. โรงเรียนวัดปางมะโอ 
75. โรงเรียนบ้านแม่แมะ     76. โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 
77. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร     78. โรงเรียนบ้านดอน 
79. โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม    80. โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
81. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)   82. โรงเรียนบ้านปางแดง 
83. โรงเรียนบ้านวังมะริว     84. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
85. โรงเรียนดอยสามหมื่น    86. โรงเรียนบ้านออน 
87. โรงเรียนบ้านปางมะเยา    88. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 
89. โรงเรียนบ้านใหม่     90. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
91. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง    92. โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
93. โรงเรียนบ้านเมืองนะ     94. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
95. โรงเรียนแกน้อยศึกษา    96. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
97. โรงเรียนบ้านหนองเขียว    98. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
99. โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ ารู    100. โรงเรียนบ้านกองลม 
101. โรงเรียนบ้านนามน     102. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 
103. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์    104. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
 

15. โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน 
 1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง       จ านวน  1  โรงเรียน 
 

16. โรงเรียนต้นแบบศูนย์แนะแนว  และศูนย์แนะแนวเครือข่ำยระดับเขตพื้นที่   จ านวน  13  โรงเรียน 
       - โรงเรียนต้นแบบศูนย์แนะแนวระดับเขตพื้นที่      จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 

       - โรงเรียนศูนย์แนะแนวเครือข่ำยระดับเขตพื้นที่        จ านวน  12 โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเมืองนะ     2. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 
 3. โรงเรียนบ้านแม่คะ     4. โรงเรียนบ้านเชียงดาว 
 5. โรงเรียนบ้านแม่ข่า     6. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (อ.ฝาง) 
 7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12    8. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 

9. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย    10. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
11. โรงเรียนบ้านนามน     12. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 

 

17. โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
 2. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 3. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 
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18. โรงเรียนโครงกำรหลวง       จ านวน  4  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 
 3. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
 4. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 

19. โรงเรียนที่ด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤษศำสตร์โรงเรียน) จ านวน  26 โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านม่วงชุม     2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 3. โรงเรียนบ้านโป่งนก     4. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
 5. โรงเรียนบ้านปางปอย     6. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
 7. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย    8. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
 9. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)    10. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 11. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง    12. โรงเรียนวัดศรีบุญเรื่อง 
 13. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย    14. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 15. โรงเรียนบ้านห้วยปู     16. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 
 17. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ   18. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
 19. โรงเรียนบ้านถ้ าตับเตา    20. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 21. โรงเรียนบ้านรินหลวง     22. โรงเรียนบ้านปางเฟือง 
 23. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง)   24. โรงเรียนบ้านเวียงแหง 
 

 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 
 25. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (สช.)    26. โรงเรียนอนุบาลเอ้ือวิทยา (สช.) 
  

20. โรงเรียนจัดกำรเรียนวิชำชีพร่วมกับวิทยำลัยกำรอำชีพฝำง (เพื่อกำรมีงำนท ำ)  จ านวน  4  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 2. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 
 3. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ (จัดการศึกษาแบบทวิศึกษา) 
 4. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 

21. โรงเรียนที่เป็นศูนยส์ะเต็มศึกษำ (STEM) เขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน   1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านบ้านสันต้นหมื้อ  
 

22. ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  จ านวน  15  โรงเรียน   
1. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    2. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
3. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     4. โรงเรียนบ้านแม่นะ  
5. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่    6. โรงเรียนบ้านใหม่ 
7. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง     8. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  
9. โรงเรียนบ้านโป่งนก     10. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
11. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง    12.โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 
13. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง    14. โรงเรียนบ้านโละ 
15. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
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23. โรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน 
      ของโรงเรียน ปี 2562 (ปี 2563 ไม่มีการประเมิน)    จ านวน  7  โรงเรียน 
      โรงเรียนขนำดเล็ก 
 1. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ     2. โรงเรียนบ้านบ้านผาแดง 
 3. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน   
      โรงเรียนขนำดกลำง  
 1. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่     2. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
 3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)  
       โรงเรียนขนำดใหญ่ 
 1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง  
24. โรงเรียนภำยใต้โครงกำรคอนเน็กซ์อีดี (Connext ED)    จ านวน  16  โรงเรียน 
     โรงเรียนประชำรัฐ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2559 
 1. โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ    2. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
 3. โรงเรียนวัดป่าแดง     4. โรงเรียนบ้านปงต า 
 5. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง    6. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
 7. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย    8. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
 9. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ     10. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 
 11. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่   
  

      โรงเรียนประชำรัฐ รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2561 
12. โรงเรียนบ้านเชียงดาว     13. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง)  

 

      โรงเรียนในอุปถัมภ์ของภำคเอกชน 
 14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)    15. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ 
       โรงเรียนกองทุนทำงกำรศึกษำ 
     16. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 

25. โรงเรียนโครงกำรร่วมพัฒนำ Partnership School Project   จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 

26. โรงเรียนในโครงกำรร้อยใจรักษ์      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    2. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
 3. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
 

27. โรงเรียนในโครงกำรอ่ำงขำงโมเดล      จ านวน  5  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
 3. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)    4. โรงเรียนสันติวนา 
 5. โรงเรียนบ้านผาแดง 
 

28. โรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่   จ านวน  19  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     2. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 
 3. โรงเรียนบ้านผาแดง     4. โรงเรียนสันติวนา 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู    6. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 7. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ   8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
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 9. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน     10. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 11. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง     12. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
 13. โรงเรียนวิรุณเทพ     14. โรงเรียนบ้านกองลม 
 15. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    16. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 17. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     18. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
 19. โรงเรียนบ้านออน 
   

 
 
 
 
 
1. เปรียบเทียบผลกำรประเมิน (NT) ปี 2558 – 2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

 
 

ด้ำน 
ปีกำรศึกษำ ระดับประเทศ 

2562 2558 2559 2560 2561 2562 
ด้านภาษา 38.14 44.70 47.24 46.43 46.85 44.94 
ด้านค านวณ 31.10 32.72 37.25 43.16 46.15 46.46 
ด้านเหตุผล 41.92 46.78 42.03 42.14 ไม่จัดสอบ ไม่จัดสอบ 

 
 

 

 
 
 
 
 

ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net)  
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 
 
1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
 

 
                            
 

  

สาระ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 61 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 42.96 52.11 44.45 -7.66 44.45 49.07 -4.62 
ภาษาอังกฤษ 28.31 30.90 27.51 -3.39 27.51 34.42 -6.91 
คณิตศาสตร์ 32.94 31.73 28.99 -2.74 28.99 32.90 -3.91 
วิทยาศาสตร์ 36.31 37.99 32.54 -5.54 32.54 35.55 -3.01 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 35.13 38.18 33.37 -4.83 33.37 37.99 -4.62 
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2) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

 
 
 

สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 61 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 46.42 52.00 53.23 1.23 53.23 55.14 -1.91 
ภาษาอังกฤษ 27.04 26.28 29.12 2.84 29.12 33.25 -4.13 
คณิตศาสตร์ 23.47 26.65 23.25 -3.40 23.25 26.73 -3.48 
วิทยาศาสตร์ 30.86 34.85 29.62 -5.23 29.62 30.07 -0.45 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 35.60 34.95 33.81 -1.14 33.81 36.30 -2.49 
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 3) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 
 

 
สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 61 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 40.26 37.76 28.90 -8.86 28.90 42.21 -13.31 
สังคมศึกษาฯ 30.32 30.90 29.95 -0.95 29.95 35.70 -5.75 
ภาษาอังกฤษ 23.80 22.98 20.82 -2.16 20.82 29.20 -8.38 
คณิตศาสตร์ 18.70 20.77 16.21 -4.56 16.21 25.41 -9.20 
วิทยาศาสตร์ 26.06 24.71 23.81 -0.90 23.81 29.20 -5.39 
เฉลี่ยรวม 5 สำระ 27.83 27.42 23.93 -3.49 23.93 32.34 -8.41 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามภารกิจที่ ได้รับผิดชอบและจากการประเมินผลการด าเนินงานที่ ผ่ าน มา รวมทั้ งได้น้อมน า              
แนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (National Strategy) น ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในสู่การก าหนด
ในทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 อีกทั้งได้น าจุดเน้น   
เชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์ นโยบายพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 สู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาใหม ่เขต 3 

 

2.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร     
เทพยวรำงกูร กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 

1)  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
         1.1  มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
         1.2  ยึดมั่นในศาสนา 
         1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
         1.4  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

   2)  มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
         2.1  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
         2.2  ปฏิบัติแต่ส่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
         2.3  ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
         2.4  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3)  มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
         3.1  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้

เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
         3.2  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน

ท างานและมีงานท าในที่สุด 
         3.3  ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยง ตัวเองและ

ครอบครัว 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 2 
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   4)  เป็นพลเมืองดี 
         4.1  การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
         4.2  ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส

ท าหน้าที่เป็นพลเมืองด ี
         4.3  การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน

อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 

  2. สืบสำนพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 

   2.1 นักเรียน 
      - “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง 

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555) 

      - “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) 

      - “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน ”               
(5 ก.ค. 2555) 

      - “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
   2.2 ครู 
      - “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ

จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ
ปลูกจิตส านึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง 
คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิด
ของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) 
       - “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”          
(6 มิ.ย. 2555) 

       - “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคน
ใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
       - “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว          
ก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
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 2.2 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
      แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

   1) ความมั่นคง  
   2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
   5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 2.3 นโยบำยของ สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
    ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มี
วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ
มีจิตสาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

 2. ด้ำนโอกำส 

     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2564 - 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 

ค่ำนิยม (Core Values)  
     

We’re  SMART 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดย
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่ทันสมัยในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
มีอาคารสถานท่ีมั่นคงปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงาม 
 

Achievement 
(กำรมุ่งผลสัมฤทธ์) 

 

Research & 
Development 

(กำรวิจัยและพัฒนำ) 
 

เป็นองค์กรที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนางาน และมีการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพ 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.ชม.3 
 

 S 

 M 

 R 

 A 

 T 

Strategy 
(มีกลยุทธ์) 

 

Modern 
(มีควำมทันสมัย) 

 
บุคลากรมีความรู้  มีทั กษะในการท างาน ช านาญการในหน้าที่             
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี วจีไพเราะ บริการกระชับ
ฉับไวด้วยความเต็มใจและเสมอภาค จนเป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธ์ และ
ความส าเร็จในการท างาน 

Team work 
(กำรท ำงำนเป็นทีม) 

 

เป็นองค์กรที่ใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เพื่อให้
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร บุคลากร ผู้รับบริการ และประเทศชาติ 

เป็นองค์กรที่มีความสามัคคี ร่วมมือกันในการท างาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
และใหค้วามส าคัญกับการประสานงานท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร 
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“สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
บนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี” 

 
 

“Creating Educational Opportunity and Equality and Developing Student’s Quality 
Along Multicultural Process utilizing Innovation and Technology” 

 
 
 
 

 
 

 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก     
ของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นมืออาชีพ  พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี แพล็ตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าของผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรที่มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่คุณภำพ (Quality Office) 
1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ใช้ข้อมูล

สารสนเทศที่ทันสมัย (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างค่านิยมองค์กร พัฒนา
นวัตกรรมสู่องค์กรคุณภาพ  

 

2. โรงเรียนคุณภำพ (Quality Schools) 
2)  สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 และส่งเสริมการจัดการศึกษาบน

พ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3)  สถานศึกษาจัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคน รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่ม  
ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ
มีคุณภาพ  

4)  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
การนิเทศภายในที่เข้มแข็ง พัฒนาหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ  

5)  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

3. ห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classrooms) 
6)  จัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
7)  ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning คิดและมี

เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และสร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้  
8)  ครูพัฒนางานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
9)  พัฒนาหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง 

วิชาชีพ  
 

4. นักเรียนคุณภำพ (Quality Students) 
10) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

11) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร สุขภาวะเหมาะสมกับวัย  

12) นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์หลัก (Goals) 
4Qs 
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เป้ำประสงค์หลัก (Goals) 4Qs  
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 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดเป้าหมายและมาตรการตาม
ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  เป้ำหมำย 

  ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  มำตรกำร 
    1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 

  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 

เป้ำหมำย มำตรกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
4Qs 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
4Qs 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
2. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

85 85 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง   
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์      
โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

5. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 

 

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 
  เป้ำหมำย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร             
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะตามหลักสูตร สุขภาวะเหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   

 มำตรกำร 
    1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
    2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร     
หาความรู้ ภาษาถิ่นเพ่ือการเรียนรู้  
    3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
    4. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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  5. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  8. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  10. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  11. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  12. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
  13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
เด็กชาติพันธุ์ และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  14. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  15. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
  16. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
  17. ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  18. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  19. ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น

และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม มี
วินัย และสติปัญญา 

85 90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยตามช่วงวัย 70 75 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 

80 90 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
5. ร้อยละของผู้ เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
90 100 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
ชาติพันธุ์ และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

100 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

70 75 

8 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

70 75 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  

80 85 

10. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

85 90 

11. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

50 60 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

+3 +5 

13. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า
ตามบริบทของพ้ืนที่ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง 

75 80 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มากกว่า
ร้อยละ 65 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

65 70 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะคณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล ภาษาอังกฤษ 

65 70 

16. ร้อยละของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

100 100 

17. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผล          
การวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

100 100 

18. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านต่างๆ 

80 100 

19. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 เป้ำหมำย 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ให้ครูเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning คิดและมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) สร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ พัฒนางานด้วยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มุ่งสู่หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

มำตรกำร 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ฯลฯ 
     2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินงานหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
   3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
90 95 

2. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

80 90 

4 ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) 

100 100 
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กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เป้ำหมำย 

  สถานศึกษาจัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชากร
วัยเรียนทุกคน รวมทั้งผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่พ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ 

มำตรกำร 
   1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
   2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง 
 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

75 80 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก     
ข้ามชาติ 

75 80 

3. ร้อยละผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

100 100 

4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

100 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 100 

7. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ 
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย 

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรกำร 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

90 90 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก    
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

100 100 

3. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์ 

95 95 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

95 95 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

85 90 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้ำหมำย 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี

ทันสมัย (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมองค์กร เป็นองค์กรน่าดู น่าอยู่  ที่ใช้พื้นท่ีเป็นฐาน สร้างนวัตกรรม น า
เทคโนโลยี พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

มำตรกำร  
   1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



36 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  4. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
  5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  6. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  7. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
  8. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ศูนย์เครือข่าย ฯลฯ 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 

100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนว
ทางการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที ่

100 100 

4. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน 

100 100 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

100 100 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

85 90 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

100 100 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

100 100 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมข้ึน 30 50 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ครบตาม

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

100 100 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ถูกต้องตามขั้นตอน 
 

100 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2564 ปี 2565 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีไดอ้ย่างถูกต้อง  
100 100 

13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

100 100 

14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดระบบและควบคุมการ
บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

100 100 

15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

100 100 

16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในได้อย่างถูกต้อง 

100 100 

17. ร้อยละของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

90 100 

 
 
 
 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดนโยบาย ในการด าเนินการ
ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

2. ด้ำนโอกำส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ  

 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
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 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กชาติพันธุ์ ให้ได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. ด้ำนคุณภำพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย   
3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง   
3.4 นักเรียนเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
3.5 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  
3.6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน   

การสอน มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

    4.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ที่ส่งผลส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา    

    4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา ครู นักเรียน มีผลงานเชิงประจักษ์  
               4.5 สถานศึกษาจัดห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน สภาพแวดล้อมน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

    4.6 สถานศึกษามีหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม “โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 
    4.7 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา “โครงการหนึ่งโรงเรียน 

หนึ่งนวัตกรรม” 
    4.8 สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ  
    4.9 โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนใสสะอาด/

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โรงเรียนใส
สะอาดปราศจากคอรัปชั่น 

    4.10 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามนโยบาย มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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A  I  T 
“ใช้พื้นที่เป็นฐำน สร้ำงนวัตกรรม น ำเทคโนโลยี” 

 
  A  :  Area Based Management  คือ ใช้พื้นที่เป็นฐำนกำรพัฒนำ 
         - เขตพ้ืนที่           บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based Management) 
         - โรงเรียน         บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) 
         - ห้องเรียน   ห้องเรียนคุณภาพ  
  I   :  Innovation  คือ สร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำงำน 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการศึกษา         
ส่งเสริม สนับสนุนครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ ปรับวิธี
เรียน เพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่การเป็นพลโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสร้าง นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

        
      T  :  Technology  คือ น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
       บริหารจัดการศึกษา  
       ส่งเสริมสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ .  2564  เพื่อใช้ในการบริหารงานและด าเนินงาน          
ตามแผนปฏิบัติการ  รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

 1. งบบริหารจัดการ สพป.ชม.3      จ านวน   2,290,000 บาท   
                                                                   (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  

 2. งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน    1,710,000 บาท 
          (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
 

 3. งบค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน  จ านวน    1,000,000 บาท 
       (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   
  

 โดยได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

สรุปงบประมาณ/โครงการ 
 



42 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 

1. งบบริหารจัดการ สพป.ชม.3 
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 50,000 
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม กตปน. 50,000 
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 300,000 
4) ค่านิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา 120,000 
5) ค่าซ่อมแซมพาหนะขนส่ง 200,000 
6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 
7) ค่าวัสดุส านักงาน 300,000 
8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 
9) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 
10) ค่าสาธารณูปโภค 600,000 
11) ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน 300,000 

รวมงบบริหารจัดการ สพป. 2,290,000 
2. งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,710,000 
3. งบค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน 1,000,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3 ได้ก าหนดโครงการ/งบประมาณ งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้                   
จ านวน 37 โครงการ รวมงบประมาณ 1,710,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

1 งานราชพิธ ีรัฐพิธี  
วันส าคัญตามประเพณ ี
และงานวันส าคัญอ่ืนๆ 

   20,000  1. ด้านความมัน่คง 1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ด้านสังคม 1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบนัหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

อ านวยการ 

2 ส่งเสริมการด าเนนิงาน
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ประจ าปี 2564 

   12,000  1. ด้านความมัน่คง 1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ด้านสังคม 1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น  
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
โรคอุบัติใหม่ และภัย พิบัติตา่งๆ 
เป็นต้น 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
คัดกรองพฤติกรรม 
สุขภาพจิตนักเรียน  
CM3 CARE 

   20,000 1. ด้านความมัน่คง 1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

9. ด้านสังคม 1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น  
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สนิ 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
โรคอุบัติใหม่ และภัย พิบัติตา่งๆ 
เป็นต้น 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

4 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวศาสตร์พระราชา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(สนบัสนนุโครงการ 
ร้อยใจรักษ์) 

   30,000  1. ด้านความมัน่คง 1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

5 ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 

    5,500  1. ด้านความมัน่คง 1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง                                                                                                                                                              
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 87,500                
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

6 พัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดบั
ปฐมวัย ปีงบประมาณ 
2564 

35,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น 
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคณุภาพ มี
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนปฐมวยั
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม มีวินัย และ
สติปัญญา 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางดา้นการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

35,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น 
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และ 
มีคุณภาพ  
มีความสามารถ
ในการแข่งขัน 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมอื
สวยตามช่วงวัย 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 70,000                
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

8 พัฒนาศักยภาพแกนน า
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพป.ชม.3 

 378,100  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

9 พัฒนาศักยภาพ
ผู้อ านวยการกลุ่มของ 
สพป.ชม.3  

   28,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็นฐาน
ในการพัฒนา 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

อ านวยการ 

10 พัฒนาการปฏิบตัิงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา  
และบุคลากรในสังกัด  
สพป.ชม.3 

   79,478  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

อ านวยการ 

11 การพัฒนาทักษะดา้น
ดิจิทัลครูผู้ช่วยสู ่
มืออาชีพ 

   50,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอน 

พัฒนาครู 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

12 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   10,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพ

คนตลอด 
ช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็นฐาน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

พัฒนาครู 

13 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อประกอบการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการฯ ว17/2552 ลง
วันท่ี 30 กันยายน 2552 
หลักสตูรส าหรับผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

   60,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพ

คนตลอด 
ช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรมใน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
งาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อประกอบการขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว20/21/22 ลงวันท่ี         
5 กรกฎาคม 2560หลักสูตร 
ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา 

   10,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพ

คนตลอด 
ช่วงชีวิต 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรมใน 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
งาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

15 การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2564 

   48,357  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเดน็
การพัฒนาการ

เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็นฐาน
ในการพัฒนา 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

16 สร้างความตระหนักให้
ผู้บริหารในเร่ืองการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา 

   30,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนาการ

เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับการพฒันานวัตกรรมโดย
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอน 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 
 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู 
(Coding for Teacher : 
C4T) 

   50,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนาการ

เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

18 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่าน
การสร้างเครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) 
 

   30,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนาการ

เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

2. ร้อยละ 100 ของครูสอน
ภาษาอังกฤษในระดบัชัน้
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดบั
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบั
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 

19 พัฒนาและยกระดบั
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่โรงเรียนที่ด ารงอยู่ด้วย
ตนเอง (Stand alone) 

   30,000  3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น
การพัฒนาการ

เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

T : Technology  
คือ น าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัตงิาน
และการจัดการ
เรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 803,935            
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ที่ โครงการ 
 

งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

- ไม่มี 
 
 

- - - - - - - - 

รวมกลยุทธ์ที่ 4                 
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

20 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ท าความดีด้วย
หัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

   10,000  5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. ประเด็น 
การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

5. ร้อยละ 85 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจัดจา้งที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 
 

อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

21 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามแนว
พระราชด าริ 

   30,000  5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. ประเด็น 
การเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 40,000                
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

22 ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และ 
บุคลากรในสงักัด  
สพป.ชม.3 คร้ังที่ 1 

   87,040  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

อ านวยการ 

23 ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ในสังกัด สพป.ชม.3 

 131,450  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 
 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 

อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการ จัดท ารายงาน
การติดตามประเมนิผล
การควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564    

   29,880  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

16. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง 

อ านวยการ 

25 
 

ประชุมการพิจารณาจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณ 

   40,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ดา้น 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละ 85 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

นโยบาย
และแผน 

26 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ และจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 

   31,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

12. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏบิัติการประจ าปไีด้อย่าง
ถูกต้อง  

นโยบาย
และแผน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

27 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
รายงานผลการด าเนนิงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 

   10,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 
 

13. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนนิงานประจ าปี 

นโยบาย
และแผน 

28 ประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

    9,195  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

การเงินและ
สินทรัพย ์

 

29 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานดา้น
การเงิน การพัสดุ   
ในสถานศึกษา 

 100,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการจัดระบบและ
ควบคุมการบริหารการเงิน 
บัญชี และพัสด ุ

การเงินและ
สินทรัพย์  

30 ติดตาม ตรวจสอบการ
ควบคุมภายในดา้น
การเงินและการ
ด าเนินงานของ  
สพป.ชม.3 และ 
โรงเรียนในสังกัด 

   50,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

11. ด้าน
ป้องกันและ
ปราบปราม

การทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

10. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ได้รบัการ
ตรวจสอบภายในอยา่งเป็น
ระบบ ครบตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว ้ 

ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

31 พัฒนาระบบและสร้าง
เครือข่ายการสื่อสารด้วย
ระบบเทคโนโลยีออนไลน์ 
 

   30,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ 

8. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีแพลตฟอร์ม 
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนนุภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

ICT 

32 บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 2564 

   30,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

6. ร้อยละ 85 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน 
ศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

บริหารงาน
บุคคล 

33 การสรรหาพนักงาน
ราชการ/ 
ลูกจ้างชัว่คราว 

   20,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

6. ร้อยละ 85 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน 
ศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

บริหารงาน
บุคคล 



58 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

34 การตรวจสอบคุณสมบตัิ
และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อ
ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว21/2560 

   50,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

2. ด้าน 
การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

I : Innovation  
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

6. ร้อยละ 85 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน 
ศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 
 

บริหารงาน
บุคคล 

35 พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

   30,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 
 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

11. ร้อยละ 100 ของสถาน 
ศึกษาที่มีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในที่ถูกต้องตามขั้นตอน 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

 

36 การจัดท าแผนนิเทศ
การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 
 

   20,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 
 
 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

15. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
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ที่ โครงการ  งบประมาณ  

ความสอดคล้อง 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
แผนระดับ 1 (Z) แผนระดับ 2 (Y) แผนระดับ 3 (X) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท 
แผนปฏิรูป
ประเทศ 

กลยุทธ์ สพป. จุดเน้น สพป. ตัวชี้วัด สพป. 

37 นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 

   40,000  6. ด้านการปรับ
สมดุลและการ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการพัฒนา 

15. ร้อยละ 100 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

 

รวมกลยุทธ์ที่ 6 708,565            
 

รวมทั้งสิ้น 1,710,000   
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ชื่อโครงการ   งานราชพิธี  รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณี และงานวันส าคัญอ่ืนๆ  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน  
    สถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววาสินี  วันทานุ และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ก าหนดให้มีค่านิยมและจิตส านึกในความเป็นไทย รักและเทิดทูน         
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
และมีการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งประเทศไทยมีวันส าคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี และราชพิธี ในห้วง
ปีงบประมาณ 2564 มีทั้งสิ้น 12 กิจกรรม เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา-ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ  
 

 เพ่ือเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จึงจัดท าโครงการงานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ ขึ้น  
  

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกิดความเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2) เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณี และวันส าคัญอ่ืนๆ 
   

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวนหรือร้อยละ) 
        - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 จ านวน 79 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงานราชพิธี รัฐพิธี    
วันส าคัญตามประเพณี และงานวันส าคัญอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
        - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 เกิดความภาคภูมิใจที่ มีความจงรักภักดี ปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้   

- - - - - น.ส.วาสิน ี 
วันทานุ 

 1.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน 
     พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

- 1,000 - - 1,000 และคณะ 

 1.2 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จ 
     พระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)                  

- 1,000 - - 1,000  

 1.3 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์    
     พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า    
     นภาลัย 

- 1,000 - - 1,000  

 1.4 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน 
     ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
     เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า 

- 1,000 - - 1,000  

 1.5 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน    
     พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
     จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก 
     มหาจักรีบรมราชวงศ์ " 

- - 1,000 - 1,000  

 1.6 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน 
     ที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ 
     พระนเรศวรมหาราช" 

- - 1,000 - 1,000  

 1.7 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน 
     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

- - 1,000 - 1,000  

 1.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
     พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

- - 4,000 - 4,000  

 1.9 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้าย 
     วันสรรคตพระบาทสมเด็จพระ 
     ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระ 
     อัฐมรามาธิบดินทร" 

- - 1,000 - 1,000  

 1.10 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน 
       สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" 

- - - 1,000 1,000  

 1.11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท  
       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

- - - 4,000 4,000  

 1.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ 
       นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- - - 3,000 3,000  

รวม  4,000 8,000 8,000 20,000  
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  5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. 1.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหง

มหาราช" ถวายพานพุ่ม 
1.2 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
(วันยุทธหัตถี) ถวายพานพุ่ม 
1.3 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยถวายพานพุ่ม 
1.4 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า" ถวายพานพุ่ม 
1.5 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ"์ ถวายพานพุ่ม 
1.6 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ถวายพวงมาลา 
1.7  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"  ถวายพวงมาลา 
1.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ    
พระบรมราชินี   
      - รูปพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ 
      - ผ้าริ้วสีม่วงและสีขาว 
      - กิจกรรมจิตอาสา 
1.9 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล       
พระอัฐมรามาธิบดินทร" ถวายพวงมาลา 
1.10 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช"  ถวายพวงมาลา 
1.11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
       - รูปพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ 
       - ผ้าริ้วเหลืองและสีขาว 
       - กิจกรรมจิตอาสา 
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1,000 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
 

1,000 
 
 
 

1,000 
2,000 
1,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
       - รูปพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ 
       - ผ้าริ้วเหลืองและสีขาว 
       - กิจกรรมจิตอาสา 

 
 

1,000 
2,000 
1,000 

 
 

1,000 
2,000 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1   20,000 20,000 
รวมทั้งสิ้น   20,000 20,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3  
มีการเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3      
เกิดความภาคภูมิใจที่ มีความจงรักภักดี ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และสืบสาน 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความจงรักภักดี ปกป้องและเชิดชูสถาบัน ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
วันส าคัญของชาติ 
 3) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและสังคม 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา       
    ประจ าปี 2564  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
    สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด 
    ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
    โรคอุบัติใหม ่และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรสรินย์  ฐิติเศรษฐโสภณ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 การ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  เพ่ือดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 

 นอกจากนี้ ในปัจจุบันแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ทั้งร้านเกม หอพัก สถานบันเทิง 
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งบันเทิงต่างๆ ซึ่งเปิดบริการจ านวนมาก ท าให้มีนักเรียนบางส่วน     
หนีเรียน มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด และชู้สาว เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้
นักเรียนมีพฤติกรรมหนีเรียน และมีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่เหมาะสม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการด าเนินงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
  

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการป้องปราม ให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตาม
สถานที่เสี่ยง และป้องกันการหนีเรียน การทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ที่จะเกิดขึ้น และลด
อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ออกปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3) เพ่ือร่วมบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานต ารวจ ปกครอง ทหาร โรงพยาบาลฯ ในการปกครอง
ดูแลนักเรียน และนักศึกษา 
   

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวนหรือร้อยละ) 
      1) จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
คณะกรรมการด าเนินงาน/ตัวแทน พสน. ของแต่ละพ้ืนที่ รวมจ านวน 15 คน 
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  2) พนักงานเจ้าหน้าที่ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จ านวน 5 ชุด ออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง
ภายนอกสถานศึกษาใน 5 อ าเภอ คือ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และ     
อ าเภอเวียงแหง จ านวน 1 ครั้ง  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความเข้มแข็งในการบูรณาการการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เกิดการป้องปรามไม่ให้นักเรียนหนีเรียนและมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - - รสรินย์ 
ฐิติเศรษฐโสภณ 2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 
- 2,500 - - 2,500 

3. พสน. ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

- 9,500 - - 9,500  

4. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน - - - - - 
รวม - 12,000 - - 12,000  

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  12,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 

คณะกรรมการด าเนินงาน/ตัวแทน พสน.ของแต่ละ
พ้ืนที่ จ านวน 15 คน 
    1.1 ค่าอาหาร 15 คนๆละ 100 บาท/มื้อ        
จ านวน 1 มื้อ 
    1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆ 35 บาท /
มื้อ จ านวน 2 มื้อ 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

1,500 
 

1,050 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

1,500 
 

1,050 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,550 - 2,550 
กิจกรรมที่ 1 ขอเบิกเพียง - 2,500 - 2,500 

2. พสน.ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
ภายนอกสถานศึกษา ในพื้นที่ 5 อ าเภอ (อ าเภอละ 1 
ชุดตรวจ) 
   2.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 700 บาท จ านวน 5 ชุดตรวจ  

 
 
 

- 
 

 
 
 

3,500 
 

 
 
 

- 
 

 
 
 

3,500 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
   2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง พสน. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 120 บาท/คน 
ชุดละ 10 คน จ านวน 5 ชุด 

- 6,000 - 6,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 9,500 - 9,500 
รวมทั้งสิ้น - 12,000 - 12,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ได้ออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เสี่ยงได้
ครบถ้วนตามเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ คุ้มครอง และป้องกันด้านพฤติกรรม  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 80 ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีนและนักศึกษาได้รับการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ลดพฤติกรรมมั่วสุม พฤติกรรมการหนีเรียน การทะเลาะ
วิวาท และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร   
     2) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ได้ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 

3) บุคลากรในสังกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่ วมกับหน่วยงานต ารวจ ปกครอง ทหาร  โรงพยาบาล                       
ในการปกป้องดูแลนักเรียนและนักศึกษา เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง    
เด็กนักเรียน 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองพฤติกรรม สุขภาพจิตนักเรียน CM3 CARE 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
    สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด 
    ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
    ไซเบอร์ โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสกนธ์สรรค์ ค าแพร  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่จะ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ 
  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมี
มาตรการให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน ปัญหาทางเพศและปัญหาอ่ืนๆ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพปัจจุบัน 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
เข้มแข็ง ได้ด าเนินการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 

 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการอบรม             
เชิงปฏิบัติการการรู้จักและคัดกรองพฤติกรรม สุขภาพจิต นักเรียน CM3 CARE ด้วยกระบวนการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันแก้ไข 
และการส่งต่อ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัดสามารถคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนในเบื้องต้นได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ครูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านอารมณ์ พฤติกรรมและ

สุขภาพจิตของนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 
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 2) เพ่ือให้ครูในสังกัดเห็นความส าคัญของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองพฤติกรรม
นักเรียน 
 3) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการปฏิบัติ ในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
ด้านอารมณ ์
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

  1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การรู้จัก และคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียน ให้กับคร ู     154 
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 1 วัน 

  2) ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและมีความเข้าใจแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาด้าน อารมณ์ พฤติกรรม และสุขภาพจิตในเบื้องต้น จนสามารถด าเนินการคัด
กรองพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนได ้

 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
   - โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง  สามารถ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาด้านอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน 
การด าเนินงาน 

- 675  - - 675 นายสกนธ์สรรค ์
ค าแพร 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้จักและ 
คัดกรองพฤติกรรม สุขภาพจิตของ
นักเรียนให้กับตัวแทนครูทุกโรงเรียน 

- 19,325 - - 19,325 

 รวม - 20,000 - - 20,000   
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 20,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

จ านวน 1 วัน 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ จ านวน 5 คน  
     คนละ 100 บาท/คน/มื้อ 
1.2 อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ จ านวน 5 คน  
     คนละ 35 บาท/คน/มือ้ 

 
 

- 
 

- 

 
 

500 
 

175 
 

 
 

- 
 

- 

 
 

500 
 

175 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 675 - 675 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้จักและคัดกรอง 

พฤติกรรมสุขภาพจิตของนักเรียนให้กับตัวแทนครู 
ทุกโรงเรียน จ านวน 1 วัน  
(ครู 154 คน, คณะท างาน 6 คน) 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 160 คน x 100 บาท 
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 2 ชม x 600 บาท 

 
 
 
 

- 
3,600 

 
 
 
 

16,000 
- 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

16,000 
3,600 

รวมกิจกรรมที่ 2 (ขอเบิกเพียง) 3,600 15,725 - 19,325 
รวมทั้งสิ้น 3,600 16,400 - 20,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้แทนครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 154 คน เข้ารับการ
อบรมครบถ้วน ร้อยละ 100 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบและมีความ
เข้าใจแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหาด้าน อารมณ์ พฤติกรรม และสุขภาพจิตในเบื้องต้น     
จนสามารถด าเนินการคัดกรองพฤติกรรม สุขภาพจิตของ
นักเรียนได้ 
  

- การทดสอบ 
 

-  แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านอารมณ์ พฤติกรรมและสุขภาพจิตของ
นักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
 2) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนได้ 
 3) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสามารถใช้แนวทางปฏิบัติ การรับมือ และช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
มีปัญหาด้าน อารมณ์ พฤติกรรม และสุขภาพจิตในเบื้องต้น  
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ชื่อโครงการ   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวศาสตร์พระราชา 
    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์)  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
    ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
    ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชนี  อุดทา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยเป็นสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พลิกผัน และคาดไม่ถึง ต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว ที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
เหตุผล มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้าม สาระการเรียนรู้ ไปสู่การเรียนรู้ ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ที่เยาวชนควรมีและควรเป็น เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ได้แก่
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 8C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3R ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 8C ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ การคิด
สร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ          
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ และความมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณามีระเบียบวินัยซึ่งเป็น
คุณลักษณะพ้ืนฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เยาวชนจ าเป็นต้องมี ซึ่งผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง ครูจะออกแบบการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก 
  

 จากความเป็นมาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงมีแนวความคิดที่
จะต้องการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจด้วยแนวความคิดและวิธีการการจัดการเรียนรู้
ตามระบบ แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในโครงการร้อยใจรักษ์โรงเรียนในโครงการร้อยใจ รักษ์และ
โรงเรียนในพระราชด าริ มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของโครงงาน 
 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ภาระงานเป็นฐาน (TBL) 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในกลุ่มสาระหลัก วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem- Based Learning) ให้กับครูโรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์ และโรงเรียนในพ้ืนที่ อ าเภอแม่อาย 
จ านวน 1 วัน 
       2) ร้อยละ 100 ของครูที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความความเข้าใจ สามารถผลิตสื่อ เอกสาร และ
ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
(Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ได ้
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
         โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในลักษณะของโครงงาน และจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ส ารวจติดตามข้อมูล สภาพปัญหาของ
สภาพปีการศึกษาที่ผ่านมา และหา
แนวทางพัฒนา 

- ไม่ใช้ 
งปม. 

- - - นางรัชนี   
อุดทา 

2. ประชุ มสร้ า งความ เข้ า ใจ  สั มมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภ า ร ะ ง า น  ( Task-Based Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา  
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

- - 25,000 - 25,000 นางรัชนี   
อุดทา  
และคณะ 

3. จัดท าสื่อเอกสารและออกแบบการวัด 
และประเมินผล การจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะของ กระบวนการจัดการเรียนรู้
แ บ บ เ น้ น ภ า ร ะ ง า น  ( Task-Based 
Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) สู่การปฏิบัติ 
- การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
- การจัดกิจกรรมทักษะชีวิต 
- การจัดกิจกรรมสนองต่อพระบรม 
ราโชบาย 

- - - ไม่ใช้ 
งปม. 

- นางรัชนี   
อุดทา  
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมสู่การปฏิบัติลงสู่ห้องเรียน 
โรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์ และ
โรงเรียนในเครือข่ายอ าเภอแม่อาย 
- สรุปรายงาน 

- - - 3,500 3,500 ศึกษานิเทศก์
และคณะ 

5. จัดประชุม สะท้อนผลการด าเนิน
กิจกรรม 

- - - 1,500 1,500 นางรัชนี   
อุดทา  
และคณะ 

รวม - - 25,000 5,000 30,000  
 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ส ารวจติดตามข้อมูล สภาพปัญหาของสภาพ             

ปีการศึกษาที่ผ่านมา และหาแนวทางพัฒนา 
 

- 
 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2 ประชุมสร้างความเข้าใจ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน (Task-Based Learning) และการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-Based 
Learning) 120 คน จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 100 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 120 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน x 600 บาท 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

600 

 
 
 
 
 

12,000 
8,400 
4,000 

- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

12,000 
8,400 
4,000 

600 
รวมกิจกรรมที่ 2 600 24,400 - 25,000 

3 จัดท าสื่อเอกสารและออกแบบการวัด และประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) สู่การปฏิบัติ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมสู่การปฏิบัติ

ลงสู่ห้องเรียน โรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์ และ
โรงเรียนในเครือข่ายอ าเภอแม่อาย 
- ค่าพาหนะน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 10 ครั้ง 
- สรุปรายงาน 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

1,100 
2,400 

- 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

1,100 
2,400 

- 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 3,500 - 3,500 

5 จัดประชุมสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 100 บาท 

 
 

 
1,500 

 
- 

 
1,500 

รวมกิจกรรมที่ 5  1,500 - 1,500 
รวมทั้งสิ้น 600 29,400 - 30,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1 ร้   ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะแบบเน้นภาระ
งาน (Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ แบบ  เน้นภาระงาน (Task-Based 
Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในโครงการมีครูผู้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) ได ้
 2) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพและพัฒนาตนเองสามารถในการคิดและพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระหลัก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้ 
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ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์  
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที ่4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
    ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
    ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจตุพร  ปัญโญใหญ่    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาตามแนวทาง

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ    
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อน โครงการที่
สอดคล้องกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นนโยบายส าคัญอันดับแรก และให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
ต่อเนื่อง 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามรอย        
พระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดแก่ผู้เรียน และต่อยอดแนวทางการพัฒนาและการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้ เรียน ครู ผู้บริหารทุกคนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ทั้งนี้ สพฐ. ได้ก าหนด
เป้าหมายแนวทางการด าเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (ปี 2558) ให้ทุกจังหวัดมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามครบทุกจังหวัด ระยะที่ 2 (ปี 2559) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ฯ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกเขต และระยะที่ 3 (ปี 2560) ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโดยอาศัย
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งใน สพป . และสถานศึกษาโดยมี
ศึกษานิเทศก์ เป็นแกนหลักเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อน การยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง จึงได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาเพ่ือพัฒนา สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายดังกล่าว  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเป้าหมาย ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา 

2. เพ่ือให้สถานศึกษาพอเพียงตามเป้าหมายพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบมากขึ้นในปี 2564
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
             1) นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้บริหาร คณะครู สถานศึกษา
พอเพียง จ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ,โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ, โรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านยาง, จ านวน 1 ครั้ง รวม 15 คน 
             2) สถานศึกษาพอเพียง จ านวน 3 โรงเรียน ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      - สถานศึกษาพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการมีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา          

จัดการศึกษาจนสามารถพัฒนาตนเองเพ่ือรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปีการศึกษา 2564 ได้   
ส่งผลให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ประชุมชี้แจงผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

- 

 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

น.ส. จตุพร  
ปัญโญใหญ่ 

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-  เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  

- 4,150 - - 4,150 

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน - -    1,000 -     1,000 
4. รายงานผลการด าเนินงาน - - - 350 350 
 รวม - 4,150 1,000 350 5,500  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  5,500  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

สู่สถานศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
- ประชุมชี้แจงผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับสถานศึกษาพอเพียงเป้าหมาย จ านวน  
5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน (มื้อละ 100บาท x 1มื้อ x 15คน)    
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
  (ม้ือละ 35บาท x 2มื้อ x 15คน)  
- ค่าวิทยากร 1 คน 600 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร 1,000 บาท 

 
 
 

- 
- 
 

600 
- 

 
 
 

1,500 
1,050 

 
- 

   1,000 

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 

1,500 
1,050 

 
600 

1,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 600 3,550 - 4,150 

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน - 1,000 - 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 1,000 - 1,000 
4. รายงานผลการด าเนินงาน - 350 - 350 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 350 - 350 
รวมทั้งสิ้น 600 4,900 - 5,500 

 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพอเพียงเป้าหมาย (จ านวน 3 
โรงเรียน) ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จนเป็น
แบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ  

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สถานศึกษาพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา 
2) สถานศึกษาพอเพียงเป้าหมายได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบในปีการศึกษา 2564 
3) ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนของสถานศึกษาพอเพียงตามเป้าหมายมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
    สังคม มีวินัย และสติปัญญา 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสักการะ  ทนันชัย  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยประเมินครอบคลุมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะกระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับจุดหมายที่เป็นมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสอดคล้อง
กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สมศ. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยในภาพรวมของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในการน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทุกโรงเรียนที่    
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด สพป.ชม.3 
 2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยี ทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด สพป.ชม.3 
 3) เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยกระบวนการ STEAM DESIGN PROCESS AND 
MAKER SPACE จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 200 คน 
       2) จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยในสังกัด จ านวน 145 
โรงเรียน ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และเรื่อง Unplugged Coding  
       3) ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐาน ในระดับคุณภาพดี ร้อยละ 85    
ขึ้นไป 
         4) ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการตามช่วงวัย และมี    
ความพร้อมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ครูผู้สอน ครูพ่ีเลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก ระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 
       2) ผู้เรียนมีคุณภาพในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
และเทคโนโลยี และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 
    

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     
ทีจ่บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย           
ปีการศึกษา 2563 

- - - - - น.ส.สักการะ 
ทนันชัย      

2.. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
ปฐมวัย ด้วยกระบวนการ STEAM 
DESIGN PROCESS AND MAKER 
SPACE จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน   
รวม 200 คน 

- 6,450 12,300 - 18,750 

3. การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและ
เรื่อง Unplugged Coding 

- 6,900 - 9,350 16,250 

รวม - 13,350 12,300 9,350 35,500  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  35,500  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (ชั้นอนุบาลปีที่ 3) 
ปีการศึกษา 2563   
 

- 
 

- - รอ
งบประมาณ
จาก สพฐ. 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - -  
2. การอบรมเชิ งปฏิบั ติ การครู ผู้ ส อนปฐมวัย  ด้ วย

ก ร ะ บ ว น ก า ร  STEAM DESIGN PROCESS AND 
MAKER SPACE จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน รวม 200 คน 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
    2.1 การประชุมวิทยากรและคณะท างาน  
    จ านวน 1 วัน รวม 15 คน 
     - ค่าอาหารกลางวัน (15x100x1) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15x35x2) 
     - ค่าพาหนะ 12 คน     
       ((2x500)+(2x400)+(5x300)+(3x200)) 
     2.2 อบรมรุ่นที่ 1 อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และ  
    อ.เวียงแหง รวม 120 คน 
     - ค่าพาหนะวิทยากร 12 คน  
       ((2x500)+(2x400)+(5x300)+(3x200)) 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
     2.3) อบรมรุ่นที่ 2 อ.แม่อาย และอ.เชียงดาว  
     รวม 80 คน 
     - ค่าพาหนะวิทยากร 12 คน  
       ((2x500)+(2x400)+(5x300)+(3x200)) 
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 

- 
- 
 

- 
 
 
 

- 
- 
 
 
 

- 
- 

 
 

1,500 
1,050 

 
3,900 

 
 
 

3,900 
- 
 
 
 

3,900 
- 

 
 

- 
- 
 

- 
 
 
 

- 
2,500 

 
 
 

- 
2,000 

 
 

1,500 
1,050 

 
3,900 

 
 
 

3,900 
2,500 

 
 
 

3,900 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 14,250 4,500 18,750 
3. การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยบทเรียนออนไลน์   

เรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
เรื่อง Unplugged Coding 
     3.1 การประชุมคณะท างานและวิทยากร  
     จ านวน 1 วัน รวม 20 คน 
     - ค่าอาหารกลางวัน (20x100x1) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x35x2) 
     - ค่าพาหนะวิทยากร 15 คน (10x200)+(5x300) 
     3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาครูปฐมวัย ด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย และเรื่อง Unplugged Coding 
     - (ไม่ใช้งบประมาณ) 
     3.3 ประชุมสรุป รายงานผล และจัดท ารายงาน 
จ านวน 1 วัน รวม 15 คน 
     - ค่าอาหารกลางวัน (20x100x1) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x35x2)  
     - ค่าพาหนะวิทยากร 15 คน ((10x200)+(5x300))  
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

2,000 
1,400 
3,500 

 
 
 

- 
 
 

2,000 
1,400 
3,500 

- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 
- 
- 

2,450 

 
 
 
 
 

2,000 
1,400 
3,500 

 
 
 

- 
 
 

2,000 
1,400 
3,500 
2,450 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 13,800 2,450 16,250 
รวมทั้งสิ้น - 28,050 6,950 35,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ชั้นอนุบาลปีท่ี 1-3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินท้ัง 4 ด้าน ตามมาตรฐาน ในระดับคุณภาพดี 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 

- การประเมิน - แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
การศึ กษาปฐมวั ยทุ กคนมีความพร้ อม เข้ า เ รี ยน ในชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

- การประเมิน - แบบประเมิน 
 

3. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการตามช่วงชัย - การทดสอบ - แบบทดสอบ 
4. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน ครูพ่ีเลี้ยง และผู้ดูแลเด็ก ระดับ

ปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 
 

5. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน ครูพ่ีเลี้ยง และผู้ดูแลเด็กระดับปฐมวัย 
มี ค วามรู้  ค ว าม เข้ า ใ จและสามารถจั ดกิ จกร รม เส ริ ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีได้อย่างมี
คุณภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 
 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณภาพในด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยี   

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชม.3 มีผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพดี ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 2) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 
 3) ครูผู้สอนปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 4) ครูผู้สอนปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ 
 5) สพป.ชม.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และราย
โรงเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
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ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
                                          ปีการศึกษา 2563 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 3 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 
    ตามช่วงวัย  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – เมษายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านออกเขียนได้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้และความสามารถทางภาษา และส่งผลต่อความส าเร็จ 
ขยายไปสู่เนื้อหาวิชาการทุกวิชา อีกทั้งการอ่านยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการช่วยให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ และสามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงได้ การอ่านมีคุณค่าต่อมนุษย์ เนื่องจากเป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ ท าให้มนุษย์เกิดความรู้ 
ยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น ท าให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดให้ก้าวหน้า ส่งผลต่อการพัฒนาใน
อาชีพ ท าให้มนุษย์ทันต่อเหตุการณ์ ได้รับความรู้เพ่ิม อีกทั้งช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ได้การ
พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนจึงเป็นหนึ่งในจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่เน้น
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถอ่านออกและเขียนได้  
 

 จากข้อมูลการประเมินการอ่านออกของนักเรียนในปีการศึกษา 2562  ที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน (RT) ของนักเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 67.17 ซึ่งอยู่ในกลุ่มคุณภาพ “พอใช้” (ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10% 
สุดท้าย) และได้จัดโครงการถอดบทเรียนให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านสู ง และโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ รวมจ านวน 30 โรงเรียน ซึ่งได้จัดท าขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2563  
ผู้เข้าร่วมการประชุม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบ SL (share & Learn) ได้รับเทคนิควิธีการสอน ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย AAR ซึ่งโรงเรียนที่มีผลการอ่าน การเขียนต่ า ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่างหลากหลายในปีการศึกษา 2563 และเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการอ่านของผู้เรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3        
จึงด าเนินการโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความรู้ เทคนิค วิธีการสอนภาษาไทยส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1  

2) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
3) เพ่ือให้ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน

ที่มีผลการประเมินในระดับต่ าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ทุกโรงเรียน  
 4) เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียนเพิ่มมากข้ึน  
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5) เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางด้านภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
        1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านและการเขียนต่ า ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  จ านวน           
15 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย 
      2) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในโครงการ 30 โรงเรียน มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
(RT) เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 3 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      1) ครูผู้สอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AAR) และมีการสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนภาษาไทย                   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด 
      2) โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้อย่ามมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ มีผลการ

ประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่มีผลการประเมินใน
ระดับต่ า เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ทุกโรงเรียน 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. เสนอโครงการ/ขออนุมัติ - - - - - นางสาว 
หทัยวรรณ  
สิงห์ใจ  

2. วางแผนการด าเนินงาน - - - - - 
3. การน าเทคนิคการสอน ไปปรับใช้กับ

นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 
- - - - - 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR 2 - 29,860 - - 29,860 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ 

ชี้แนะแก่ครูผู้สอน 
- 5,140 - - 5,140 

6. การประเมินความสามารถในการอ่าน 
(RT) จากสพฐ. 

- - - - - 

รวม - 35,000 - - 35,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 35,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การน าเทคนิคการสอน ไปปรับใช้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน 

AAR 2 ปีการศึกษา 2563  
- ค่าสถานที่ในการจัดประชุม จ านวน 2 วัน  
  (วันละ 1500 บาท x 2 วัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- ค่าท่ีพักจ านวน 34 คน (ครู, วิทยากรและทีมงาน,  
  ศึกษานิเทศก์) (ห้องละ 500 บาท x 17 ห้อง)  
- ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ (คนละ 100 บาท x 34 คน) 
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ (คนละ 35บาท x 34คน x 4มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ  
  (คนละ 100บาท x 34คน x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ (คนละ 100 บาท x 34 คน)            

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 

3,000 
8,500 

 
3,400 
4,760 

 
6,800 
3,400 

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 

3,000 
8,500 

 
3,400 
4,760 

 
6,800 
3,400 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 29,860 - 29,860 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ 

แก่ครูผู้สอน 
- 5,140 - 5,140 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,140 - 5,140 
4. การประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) - 

 
- 
 

- งบประมาณ
จาก สพฐ. 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 35,000 - 35,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียนต่ า ได้รับ
การพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ปกีารศึกษา 2563 โรงเรียน 30 โรงเรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน (RT) เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 
 

- การทดสอบ - แบบทดสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มากกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียนเพิ่มข้ึน 

 2) ครูมีประสิทธิภาพ มีความรู้ เทคนิค วิธีการสอนภาษาไทย  
 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีผลการอ่าน การเขียนต่ า มีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน (RT) เพ่ิมข้ึน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลอดจน
การประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุ คคล 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายใน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 
มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรมีคุณธรรม ตั้งมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง ไม่โลภมาก และ
ให้รู้จักพอ มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจ ความอ่อนโยน เสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักให้อภัย การรักษา
เกียรติและศักดิ์ศรีของตน 
  

 กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความมุ่งหวังให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลกรในหน่วยงาน ให้ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ศิลปะการเป็นผู้น า หลักการท างานให้มีความสุข คนส าราญ งานส าเร็จ มุ่งสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ และ
มีการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ขึ้นเพ่ือพูนความรู้ให้
บุคลากร ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท า มีความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหารและต่อเพ่ือนร่วมงาน 
และต่อองค์กรอย่างเต็มที่ มีการบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีกันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 
      1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
      2) เพ่ือให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเขตพ้ืนที่ 
      3) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
      1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งสิ้น 124 คน (สถานศึกษา 85 คน, สพป. 39 คน) จ านวน 1 วัน 
      2) พัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 124 คน ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 124 คน 
  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) แกนน าบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีทักษะ 
เป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้น าปฏิรูปการเรียนรู้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) แกนน าบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของตนเองและน าไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน  
และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม 
ตามไท  
และคณะ 

2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากร 21,080 - - - 21,080 
3. พัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรและ

ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1    

357,020 - - - 357,020 

รวม 378,100 - - - 378,100  
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  378,100  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรที่ปฎิบัติงานใน

สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - ค่าอาหาร  124 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 124 คน x 35 x 2 มื้อ 

 
 

- 
- 

 
 

12,400 
8,680 

 
 

- 
- 

 
 

12,400 
8,680 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 21,080 - 21,080 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. พัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรที่ปฏิบัติ งานใน

สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
124 คน ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 /แหล่งเรียนรู้ในจังหวัด
สุโขทัย 
   - ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส 4คัน x 2วัน x 18,200บ. 
   - ค่าท่ีพักจ านวน 62 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 
   - ค่าอาหาร วันที่ 8 พ.ย. 63 จ านวน 3 มื้อๆ ละ  
    200 บาท x 124 คน 
   - ค่าอาหาร วันที่ 9 พ.ย. 63 จ านวน 2 มื้อๆ ละ  
     200 บาท x 124 คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ35บx124คน 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 

145,600 
74,400 
74,400 

 
49,600 

 
13,020 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 

145,600 
74,400 
74,400 

 
49,600 

 
13,020 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 357,020 - 357,020 
รวมทั้งสิ้น - 378,100 - 378,100 

 
7. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของแกนน าบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของแกนน าบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้และน าความรู้ไปปรับใช้ในการท างานตาม
บริบทของภารงาน 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของแกนน าบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
น าไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

4. ร้อยละ 100 ของแกนน าบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีสมรรถนะ ทักษะที่จ าเป้น และเป็นผู้น าทางวิชาการ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรได้รับความรู้ และน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานตามบริบทของภารงาน 
 2) บุคลากรมีความเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 3) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
 4) บุคลากรมีสมรรถนะ มีทักษะ เป็นผู้น าทางวิชาการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่ม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลอดจนการ
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากร      
มีคุณธรรม ตั้งมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง ไม่โลภมากและให้รู้จักพอ มีความเมตตากรุณา    
มีน้ าใจ ความอ่อนโยน เสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตน 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความมุ่งหวังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น               
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลกรในหน่วยงานให้ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศิลปะ
การเป็นผู้น า หลักการท างานให้มีความสุข คนส าราญ งานส าเร็จ มุ่งสู่องค์กรแห่งความส าเร็จ และมีการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกด้าน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่ม ขึ้นเพ่ือพูนความรู้ให้บุคลากร ให้มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีใจรัก
งานที่ท า มีความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหารและต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อองค์กรอย่างเต็มที่ มีการ
บริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีกันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต   
      1) เพ่ือให้ผู้อ านวยการกลุ่มมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
      2) เพ่ือให้ผู้อ านวยการกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเขตพ้ืนที่ 
      3) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้อ านวยการกลุ่มในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       1) ผู้อ านวยการกลุ่ม มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 จ านวน 9 คน 1 วัน 
       2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 9 คน โดยการศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ านวน 1 ครั้ง 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
         1) ผู้อ านวยการกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีสมรรถนะ 
และทักษะในการท างาน สามารถน าไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม 
ตามไท  
และคณะ 

2. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่ม 5,300 - - - 5,300 
3. ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2    
22,700 - - - 22,700 

รวม 28,000 - - - 28,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  28,000 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่ม  

   - ค่าอาหาร 10 คน x 100 บาท x 1 มื้อ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10 คน x 35 x 2 มื้อ 
   - ค่าวิทยากร 

 
- 
- 

3,600 

 
1,000 

700 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,000 

700 
3,600 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 1,700 - 5,300 
2. พัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 9 คน ศึกษา

ดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าท่ีพัก 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,380 
6,600 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,380 
6,600 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

- 
- 

1,500 
10,220 

- 
- 

1,500 
10,220 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 22,700 - 22,700 
รวมทั้งสิ้น 3,600 24,400 - 28,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของผู้อ านวยการกลุ่มได้รับความรู้และน าความรู้
ไปปรับใช้ในการท างานตามบริบทของภาระงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้อ านวยการกลุ่มได้รับความรู้ และน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานตามบริบทของภาระงาน 
 2) ผู้อ านวยการกลุ่ม มีความเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน      
มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษาประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตลอดจนการ
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการบริหารงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ประกอบกับในปีนี้รัฐบาลมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการท างาน 
จุดเน้นที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมในการจัดประชุมชี้แจง
นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นในการท างานต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ทราบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบนโยบาย และมีเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและด าเนินตามนโยบายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ
ท างานและบรรลุตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) จัดประชุมบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 
76 คน จ านวน 1 ครั้ง 
 2) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 256 คน จ านวน 1 ครั้ง 
       3) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
          ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่     
เขต 3 รับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน
ทั้งในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม 
ตามไท 
และคณะ 

2. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
จ านวน 2 ครั้ง 

79,478 - - - 79,478 

รวม 79,478 - - - 79,478  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  79,478  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทางในการด าเนินการ 
ตามโครงการ 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1     
2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 บุคลากรในสังกัด จ านวน 76   คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 76คน x 2มื้อ x 35บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 76 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
 

ครั้งที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
จ านวน 256 คน      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 256คน x 2มื้อ x 35บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 256 คน x 1 มื้อ x 120 บาท 
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
- ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 154 ชุดๆ ละ 75 บาท 
- ค่าแฟ้ม จ านวน 154 อันๆ ละ 5 บาท  
- ค่าปากกา จ านวน 154 อันๆ ละ 7 บาท 

 
 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

5,320 
9,120 

 

 
 

17,920 
30,720 
3,000 

11,550 
- 
- 

 
 
 

- 
- 

 

 
 

- 
- 
- 
- 

770 
1,078 

 
 
 

5,320 
9,120 

 

 
 

17,920 
30,720 
3,000 

11,550 
770 

1,078 
รวมกิจกรรมที่ 2  77,630 1,848 79,478 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น  77,630 1,848 79,478 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประชุมครบทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประชุมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย 
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และน านโยบายการท างานไปสู่การ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
รับทราบ นโยบายสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
    พัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์, นายศรีมงคล ขุนรินชา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยให้ไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” 
และ กคศ. ได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใน 2 มิติคือ 1) รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งมี 9 ด้าน และมิติที่ 2) เข้าใจนโยบาย 
กฎหมายและมาตรฐาน ซึ่งแต่ละปีทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะได้รับการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย มาปฏิบัติหน้าที่การสอนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ในการจัด      
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด ให้ครูมีความรู้ ทักษะทางด้าน
ดิจิทัล รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน และจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่าน
การเล่นกับกิจกรรมประจ าวันอย่างมีความสุข ครูจึงจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการจัดการชั้นเรียน เพ่ือเป็นการ    
บูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆ สู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน และเกิดความพึงพอใจ ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการเขียนแผนการสอน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา อันเป็นการบูรณาการสู่การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 3) เพ่ือให้ครูผู้ช่วยน าเทคนิควิธีการ และวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ          จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กในชั้นเรียน 
 4) เพ่ือให้ครูผู้ช่วยน าความรู้และประสบการณ์ จากการจัดการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียน เรียนอย่างไรให้มีความสุข ทั้งครู และนักเรียน ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ว่า “ร่วมแรงร่วมใจ..มุ่งสู่..เขตคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือผู้เรียน
คุณภาพ”  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพให้กับครูผู้ช่วย จ านวน 2 รุ่น รวม 180 คน 
          2) ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม         
ร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
          1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
เป็น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ครูได้รับรับความรู้ ทักษะทางด้านดิจิทัล รวมทั้งส ร้าง
ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
บูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆ สู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ รุ่นที่ 1 - - 25,000 - 25,000 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 2. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ รุ่นที่ 2 - - - 25,000 25,000 

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - - 
รวม - - 25,000 25,000 50,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 50,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 

ประกอบด้วย ครูผู้ช่วย (2 รุ่น) รวมจ านวน 180 คน 
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหาร 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จ านวน 180 คน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35บาท x 180 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน x 2 ชั่วโมง x 550 บาท 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

- 
- 

1,100 
- 
- 

 
 
 

18,000 
12,600 

- 
15,000 

- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

3,300 

 
 
 

1,800 
12,600 
1,100 

15,000 
 3,300 

รวมทั้งสิ้น 1,100 45,600 3,300 50,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยในสังกัดได้รับความรู้ ทักษะทางด้าน
ดิจิทัล รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุน  และสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็ก มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆ สู่การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
           2) ครูผู้ช่วยน าเทคนิควิธีการ และวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับเด็กในชั้นเรียน 
           3) ครูผู้ช่วยน าความรู้และประสบการณ์ จากการจัดการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียน เรียนอย่างไรให้มีความสุข ทั้งครู และนักเรียน ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ว่า “ร่วมแรงร่วมใจ...มุ่งสู่...เขตคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพ..เพ่ือผู้เรียนคุณภาพ” 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์, นายศรีมงคล ขุนรินชา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ  
การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและต่างประเทศ
มาใช้จัดการศึกษาและในมาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้มีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย
มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษใ์ห้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงานการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
 

   เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน และเพ่ือให้ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 
      1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
               2) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
      3) เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 
      4) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ 
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
      5) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
      1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติเกิดความภาคภูมิใจ มีความตั้งมั่นใน
การปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ และเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
                1) ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จ านวน 7 รางวัล  
                2) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลัง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
         1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาได้รับการยกย่อง ชมเชย 
เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  
              2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ - 3,500 3,500 3,000 10,000 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 2. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - - 

รวม - 3,500 3,500 3,000 10,000  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ด าเนินการคัดเลือกรางวัล  

1) รางวัล “ครูดีในดวงใจ”   
2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
3) Super Leader & Super Teacher 
4) รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิราชนครินทร์ 
5) รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
6) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
7) รางวัลของคุรุสภา 
ค่าใช้จ่าย 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (2 มื้อๆ ละ 35 บาท จ านวน 9 คน จ านวน 6 ครั้ง) 
2) ค่าอาหารกลางวัน  
    (1 มื้อๆ ละ 50 บาท จ านวน 9 คน จ านวน 6 ครั้ง) 
3) ค่าจัดท าเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,780 
 

2,700 
   560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,780 
 

2,700 
560 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 7,040 - 7,040 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. ด าเนินการส่งผลงานผู้ได้รับการคัดเลือก 

ค่าใช้จ่าย 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง 
2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลงาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  
    (OBEC AWARDS) 
3) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลงาน รางวัลข้าราชการ 
    พลเรือนดีเด่น 

 
 
 

 
 

960 
1,000 

 
1,000 

 
 

- 
- 
 

- 
 

 
 

960 
1,000 

 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 2,960 - 2,960 
รวมทั้งสิ้น - 10,000 - 10,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
ภาคภูมิ ใจ มีขวัญและก าลั งในการปฏิบัติ งาน ส่ งผลให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
          2) ครูผู้ช่วยน าเทคนิควิธีการ และวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้กับเด็กในชั้นเรียน 
          3) ครูผู้ช่วยน าความรู้และประสบการณ์ จากการจัดการอบรมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียน เรียนอย่างไรให้มีความสุข ทั้งครู และนักเรียน ตามแนวทางการปฏิบัติงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่ว่า “ร่วมแรงร่วมใจ..มุ่งสู่..เขตคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพ..เพ่ือผู้เรียนคุณภาพ” 
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ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือประกอบการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์

 และวิธีการฯ ว17/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
 สถานศึกษา  

สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ, นางวัชราภรณ์  กันธะมา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – 30 กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 54 การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
วิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.4/ว 17     
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดให้ข้าราชการครูต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ จะต้องเสนอผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ            
ว17/2552 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ            
ว17/2552 มีหลักปฏิบัติปฏิบัติในการเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเป็นวิทย-
ฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน 105 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวม 125 คน เป็นเวลา 2 วัน 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 105 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ         
ว 17/2552 คิดเป็นร้อยละ 90  
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
                1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 และมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนโครงการ - - - - - น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงศ์โชต ิ
นางวัชราภรณ์ 
กันธะมา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - - 
3. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - 60,000 - 60,000 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - - - 

รวม - 60,000 - 60,000  
      

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 60,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 105 คน เจ้าหน้าที่ 

20 คน รวม 125 คน เป็นเวลา 2 วัน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร (ค่าโดยสารเครื่องบิน 4,400บาท/ 
  ค่ารถรับจ้าง 600 บาท) 
- ค่าท่ีพัก 2 คืนๆ ละ 1,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 100 บาท x 125 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  4 มื้อๆ ละ 35 บาท x 125 คน 
- ค่าเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

 
 

7,200 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 

 
 

- 
5,000 

 
2,400 

25,000 
17,500 

 
- 

2,400 

 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
 

500 
- 

 
 

7,200 
5,000 

 
2,400 

25,000 
17,500 

 
500 

2,400 
รวมกิจกรรมที่ 3 7,200 52,300 500 60,000 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,200 52,300 500 60,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
จ านวน 105 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว17/2552 ร้อยละ 90  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการขอมีวิทย-
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 และ 
มีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ร้อยละ 90 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 และมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
    ประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
    ว20/21/22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ, นางวัชราภรณ์  กันธะมา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – 30 กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 21/2560 นั้น 
 

 เ พ่ือให้การด า เนินการขอมีวิทยฐานะหรือ เลื่ อนวิทยฐานะของข้ าราชการครู และบุคลากร  
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอมีหรือ  
เลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในระดับสถานศึกษามีหลักปฏิบัติปฏิบัติในการด าเนินการ      
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเป็นวิทย-
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  จ านวน     
72 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน รวม 87 คน เป็นเวลา 1 วัน 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 คิดเป็นร้อยละ 90 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
                1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 
                 2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนโครงการ - - - - - น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงศ์โชต ิ
นางวัชราภรณ์ 
กันธะมา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - - 
3. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ - 10,000 - 10,000 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - - - 

รวม - 10,000 - 10,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 72 คน เจ้าหน้าที่      

15 คน รวม 87 คน เป็นเวลา 1 วัน 
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อๆ ละ 100 บาท x 87 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (1 มื้อๆ ละ 35 บาท x 87 คน) 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

8,700 
 

3,045 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

8,700 
 

3,045 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 11,745 - 11,745 

ขอใช้งบประมาณกิจกรรมที่ 3 เพียง  10,000  10,000 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น  11,745  11,745 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 72 คน   
มีความรู้ความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู    
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
ในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 21/2560 และ มีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 และมีหลักปฏิบัติ
ในการด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ยื่นแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ทุกระดับมีแนวปฏิบัติ ในการด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้รับ  
การอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ทุกราย 
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ชื่อโครงการ   การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
           สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการ บริหาร           
จัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร  
งานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ และเพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการประเมิน
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าในเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
 4) เพ่ือให้การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์และ
ยุติธรรม 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

      1) ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 20 คน จ านวน 2 ครั้ง  

      2) ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบปีละ 2 ครั้ง จ านวน 154 โรงเรียน  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
          1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิด
แรงจูงใจในการท างานและพร้อมที่จะพัฒนาและบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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        2) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือ พิจารณาความดี
ความชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- 700 - 700 1,400 นางฐิตารีย์  
ทาแจ๋ม 

2. คณะกรรมการออกติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

- 23,500 - 23,457 46,957  

รวม - 24,200 - 24,157 48,357  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 48,357 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา   
1.1 ประชุมครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน 1 ครั้ง 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาทx1มื้อx20คน) 
1.2 ประชุมครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) จ านวน 1 ครั้ง 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน) 

 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

700 
 
 

700 

 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

700 
 
 

700 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 1,400 - 1,400 

2. คณะกรรมการฯ ออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อเลื่อนเงินเดือน  
2.1 ออกประเมิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1          
(1 เมษายน 2564) 
    2.1.1 อ าเภอเชียงดาว 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 800 บาท x 3 คน) 
    2.1.2 อ าเภอฝาง 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 250 บาท x 3 คน) 
 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 

 
 
 
 
 

2,880 
2,400 

 
2,880 

750 
 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

 
 
 
 
 

2,880 
2,400 

 
2,880 

750 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
     2.1.3 อ าเภอแม่อาย 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ  (ไป-กลับ เที่ยวละ 300 บาท x 3 คน) 
     2.1.4 อ าเภอเวียงแหง 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 3 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 1,000 บาท x 3 คน) 
     2.1.5 อ าเภอไชยปราการ 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 250 บาท x 3 คน) 
     2.1.6 ค่าถ่ายเอกสาร 
2.2 ออกประเมิน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2         
(1 ตุลาคม 2564) 
     2.2.1 อ าเภอเชียงดาว 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 800 บาท x 3 คน) 
     2.2.2 อ าเภอฝาง 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
         - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 250 บาท x 3 คน) 
     2.2.3 อ าเภอแม่อาย 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 300 บาท x 3 คน) 
     2.2.4 อ าเภอเวียงแหง 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 3 วัน) 
         - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 1,000บาท x 3คน) 
     2.2.5 อ าเภอไชยปราการ 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 3 คน x 4 วัน) 
        - ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 250 บาท x 3 คน) 
     2.2.6 ค่าถ่ายเอกสาร 

 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
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2,880 
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3,000 
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1,257 

รวมกิจกรรมที่ 2 28,800 18,157 - 46,957 
รวมทั้งสิ้น 28,800 19,557 - 48,357 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติงานในทุกด้านของสถานศึกษา 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เกิดแรงจูงใจใน
การท างานและพร้อมที่จะพัฒนาและบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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ชื่อโครงการ   สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร        
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
    พัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเจษฎา  ก้องสาคร และนายวรกันต์  ศรีวิชัย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 6 พ้ืนที่ ได้แก่ จังหวัด
สตูล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้เกิด
รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ เป็นการกระจายอ านาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยัง
จังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระ คล่องตัว ควบคู่
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับบริบทชุมชนและพ้ืนที่ ส านักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. ขับเคลื่อนนโยบาย
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยประสานความร่วมมือและหนุนเสริมการท างานร่วมกับภาคี เพ่ือการศึกษาไทย 
(Thailand Education Partnership: TEP) และส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด  สป.ศธ .  นับตั้ งแต่ก่อนที่
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 จะประกาศใช้ ขณะนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว มีกิจกรรมส าคัญหลายเรื่อง ที่โรงเรียนน าร่องจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. อาทิ การปรับ
หลักสูตรตามมาตรา 25 และมาตรา 26 การด าเนินงานตามมาตรา 5 ของโรงเรียนน าร่องในสังกัด สพฐ. และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 จากเหตุผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และโอกาสให้กับประชากรทุกเพศทุกวัยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน ให้สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 2) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารในสถานศึกษา ไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติและพ้ืนที่อ่ืนๆ อาทิ
ด้านหลักสูตร ต ารา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน รวมทั้งความสอดคล้อง
ของการบริหารงานด้านต่างๆ 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
          1) จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหาร และคณะครูแกนน าโรงเรียนน าร่องตามพระราชบัญญัติ
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด จ านวน 19 โรงเรียน รวม 60 คน จ านวน 2 วัน 
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      2) ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร และคณะครูแกนน าโรงเรียนน าร่องตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      - ผู้บริหารและคณะครูแกนน าโรงเรียนน าร่องตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดมี
ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหาร
และคณะครูแกนน า 

- 30,000 - - 30,000 นายเจษฎา 
ก้องสาคร 

2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ - - - - -  
รวม - 30,000 - - 30,000  

 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน ผู้บริหารและคณะครู   

แกนน า ระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน 
   - ค่าอาหาร  (60 คน x 100 บาท x 2 วัน) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     (60 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  
   - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (60คน x 50บาท) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง) 
   - ค่าท่ีพักวิทยากร (500 บาท) 
   - ค่าวัสดุ 

 
 

- 
 

- 
- 

3,600 
- 
- 

 
 

12,000 
 

8,400 
3,000 

- 
500 

- 

 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 

2,500 

 
 

12,000 
 

8,400 
3,000 
3,600 

500 
2,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 23,900 2,500 30,000 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,600 23,900 2,500 30,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร และคณะครูแกนน าโรงเรียนน าร่อง
ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมครบตามเป้าหมาย 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร และคณะครูแกนน าโรงเรียนน าร่อง
ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด มีความ
เข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา  
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารและคณะครูแกนน าโรงเรียนน าร่องตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด มีความ
เข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู  
     (Coding for Teacher : C4T)   
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร       
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ 
   ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเจษฎา  ก้องสาคร และนายวรกันต์  ศรีวิชัย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยเพ่ิมเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการค านวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการแก้ปัญหา (ICT : Information Communication Technology) 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
และรู้เท่าทัน (Digital Literacy) จากประกาศหลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า 
ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาการค านวณไม่ครบทุกเนื้อหา ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัด 
รวมทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาการค านวณ ท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้สอนวิชา
วิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  
 การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา เพ่ือด าเนินโครงการร่วมกันในการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้เป็นผู้น าทางการศึกษาด้านโค้ดดิ้ง การพัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนโค้ดดิ้ง 
และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการ การนิเทศติดตาม และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการการอบรมปฏิบัติการ
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher : C4T) เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการ
สร้างก าลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ดังกล่าวในการด ารงชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม
นานาชาติต่อไป  
            จากเหตุผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จึงได้มีจัดท าโครงการการอบรมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher : C4T) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค านวณให้สามารถ
น าเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เ พ่ือให้นักเรียนได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี โดยประกอบไปด้วย
การอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ 
 1) อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 (Coding for grade 4-6 
Teacher (C4T-3)) จ านวน 12 ชั่วโมง 
 2) อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (Coding for grade 7-9 
Teacher (C4T-4)) จ านวน 20 ชั่วโมง  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) มีหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for 
Teacher : C4T) ให้กับครูประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เป้าหมายจ านวน 2 หลักสูตร 
       2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 160 คน 
   3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 70 คน 
   4) ร้อยละ 90 ของครูระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตามเป้าหมาย ได้รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher : C4T)  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for 
Teacher : C4T) ของครูระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) ครูผู้สอนที่ได้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรี ยนรู้วิทยาการ
ค านวณและเทคโนโลยีในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน 
ศึกษานิเทศก์ และวิทยากร 

- - - - - -นายเจษฎา 
ก้องสาคร  
-นายวรกันต์ 
ศรีวิชัย 

2. จัดประชุมปฏิบัติการการอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 

- 22,400 - - 22,400 

3. จัดประชุมปฏิบัติการการอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

- 27,600 - - 27,600 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

4. จัดท ารายงานสรุปผลการเข้าร่วมการ
อบรม 

- - - - - 

รวม - 50,000 - - 50,000  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมชี้แจงคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ และ

วิทยากร ระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม         
จ านวน 20 คน 

- - 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดประชุมปฏิบัติการการอบรมการจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณ ส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6  
(4 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน) 160 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)  
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (200 คน x 30 บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (2 ห้อง x 500 บาท x 2 วัน) 

 
 
 
 

14,400 
- 
- 

 
 
 
 

- 
6,000 
2,000 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

14,400 
6,000 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 14,400 8,000 - 22,400 
3. จัดประชุมปฏิบัติการการอบรมการจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณ ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
(2 กลุ่มๆ ละ 35 คน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  (3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)  
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (70 คน x 30 บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร (3 ห้อง x 500 บาท x 2 วัน)  
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

21,600 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
2,100 
3,000 

- 

 
 
 
 

- 
- 
- 

900 

 
 
 
 

21,600 
2,100 
3,000 

900 
รวมกิจกรรมที่ 3 21,600 5,100 900 27,600 

4. จัดท ารายงานสรุปผลการเข้าร่วมการอบรม - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 36,000 13,100 900 50,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่
เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู 
เป้าหมาย 230 คน 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณได ้
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher : C4T) ของครูระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนวิทยาการค านวณ และเทคโนโลยีตามแนวทางที่ได้รับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการสร้างเครือข่าย 
                                          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
    : PLC)   
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
    มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
    พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.เพ็ญวิภา  พรหมสุวรรณ์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – มิถุนายน  2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ที่มุ่งเน้นให้ครูได้มีการสั่งสมประสบการณ์ มีความ
ช านาญและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้ครูมีการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี   
 

   ในขณะที่ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ทั้งในระดับชั้นประถมปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งสองระดับ ประกอบกับมีการ
บรรจุครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใหม่ในจ านวนมาก ซึ่งหลายคนยังขาดประสบการณ์ในการสอน และครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์แล้ว แต่ผลการสอบ CEFR ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ A2 มีเพียงส่วนน้อยที่มีผลการประเมิน
ในระดับ B1 ขึ้นไป  
   

            ดังนั้น จากเหตุผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้มีจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่าน
การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ขึ้นมาเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพ่ือ
น าเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการให้ค าแนะน า และส่งเสริมครูให้เป็นผู้จัดการเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาที่สูงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นโดย
เน้นการช่วยเหลือกันในระบบเครือข่าย 
    2) เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนาวิชาชีพผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพตลอดจนเกณฑ์การขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
        1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน  
100 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการสร้างเครือข่ายวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ 
PLC 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับ
ความรู้  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีเครือข่ายทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดประชุมเลขานุการศูนย์ PEER เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนการสร้างเครือข่าย
ระดับอ าเภอ 

- 2,000 - - 2,000 น.ส.เพ็ญวิภา  
พรหมสุวรรณ์ 

2. จัดประชุมพัฒนาเครือข่าย PLC ผ่าน 
PEER Center ส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
5 อ าเภอ 

- 19,400 - - 19,400 

3. Classroom Visit & Reflection - - 8,600 - 8,600 
4. ถ อ ด บ ท เ รี ย น  PLC  โ ด ย  Zoom 

Meeting 
- - - - - 

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด า เนิ น
โครงการ 

- - - - - 

รวม - 21,400 8,600 - 30,000  
 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมเลขานุการศูนย์ PEER เพ่ือร่วมกันวาง

แผนการสร้างเครือข่ายระดับอ าเภอ 
1) ค่าพาหนะของผู้รับผิดชอบโครงการในการเดินทาง
ไปร่วมประชุมกับเลขาศูนย์ PEER 5 อ าเภอๆ ละ      
400 บาท 

 
 

- 

 
 

2,000 

 
 

- 

 
 

2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,000 - 2,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. จัดประชุมพัฒนาเครือข่าย PLC ผ่าน PEER Center 

จ านวน 5 อ าเภอ                                                                                                  
1) ค่าพาหนะของผู้รับผิดชอบโครงการในการเดินทาง 
    ไปร่วมประชุม จ านวน 5 อ าเภอๆ ละ 400 บาท 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (100 คน x 35 บาท x 2 มือ้) 
3) ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
4) ค่าวัสดุ 

 
 

- 
 
 

- 
- 
- 

 
 

2,000 
 
 

7,000 
10,000 

- 

 
 

- 
 
 

- 
- 

400 

 
 

2,000 
 
 

7,000 
10,000 

400 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 19,000 400 19,400 

3 Classroom Visit & Reflection 
1) ค่าพาหนะส าหรับทีมงาน Expert ในวง PLC ในการ 
    ไปเยี่ยมครูผู้สอน จ านวน 5 อ าเภอๆละ 1,000 บาท 
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับทีมงาน Expert ในวง PLC    
    ไปเยี่ยมครูผู้สอน 5 อ าเภอ x 3 คน x 1,200 บาท 

 
- 
 

- 

 
5,000 

 
3,600 

 
- 
 

- 

 
5,000 

 
3,600 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 8,600 - 8,600 
4 ถอดบทเรียนโดย PLC โดย Zoom Meeting - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 29,600 400 30,000 

 

6. การประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100 คน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพผ่าน PLC ร้อยละ 100    

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100 คน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีเครือข่ายทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น  
 2) ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีเครือข่ายด้านการนิเทศในระดับอ าเภอ และระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนาด้านคุณภาพการเรียนการสอน  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนที่ด ารงอยู่ 
                                          ดว้ยตนเอง (Stand alone)  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร         
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่            ข้อที่ 3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
    พัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศิพาณัฏฐ์  ใจสัตย์ และ นายวรกันต์ ศรีวิชัย   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และ  (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ.2553 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 10 การจัดการ
ศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ให้อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา มีภารกิจหลักที่
ส าคัญในการจัดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
  

 จากสภาพบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศไทย
ก าลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย มีจ านวนประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาจ านวนครูไม่ครบชั้นส่งผลให้โรงเรียนประสบปัญหาในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนาเด็กด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย ขาดแคลนครูเฉพาะทางส่งผลต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษารัฐบาลจัดสรรตามจ านวนนักเรียน ส่งผลให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้นโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนที่ด ารงอยู่ด้วย
ตนเอง (Stand alone) จึงเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนชนาดเล็ก เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  2) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้ใ ห้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
 3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานอย่างเป็นระบบและมีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
          1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหาร
จัดการศึกษา  
       2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานอย่างเป็นระบบ และมี
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 
       3) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาและมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
          1) โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ด ารงอยู่ด้วยเอง (Stand alone) ที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียนที่ด ารงอยู่
ด้วยตนเอง (Stand alone)   

- - 15,000 - 15,000 น.ส.ศิพาณัฏฐ์  
ใจสัตย์  
นายวรกันต์      
ศรีวิชัย 

2. การส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) และการ จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 
   

- - 15,000 - 15,000 นายวรกันต์      
ศรีวิชัย 

รวม - - 30,000 - 30,000  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่

โรงเรียนที่ด ารงอยู่ด้วยตนเอง (Stand alone)   
1.1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
-  ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 50 คนรวม  
  คณะท างาน x 1 วัน x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 50 คน 
  รวมคณะท างาน 1 วัน x 2 มื้อ)  

 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

5,000 
 

3,500 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 

5,000 
 

3,500 
 



123 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1.2 การถอดบทเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ความส าเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน  
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 35 คนรวม  
  คณะท างาน x 1 วัน x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 35 คน 
  รวมคณะท างาน 1 วัน x 2 มื้อ)  
- ค่าวัสดุ  
1.3 การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็กผ่านระบบ CMS (Content Mangement 
System) 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

3,500 
 

2,450 
 

- 
- 

 
 
 

- 
 

- 
 

550 
- 

 
 
 

3,500 
 

2,450 
 

550 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 14,450 550 15,000 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV   
2.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนเพ่ือสร้างนวัตกรรมความตระหนักและความ
เข้าใจเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  
และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 50 คน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ น าเสนอBest Practices ให้สถานศึกษา
ที่ประสบผลส าเร็จได้เผยแพร่ จ านวน 42 โรงเรียน 
จ านวน 50 คน รวมคณะท างาน 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 50 คน 
  รวมคณะท างาน x 1 วัน x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 50คน 
  รวมคณะท างาน x 1วัน x 2มื้อ) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

3,500 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

6,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

3,500 
 

6,500 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 8,500 6,500 15,000 

รวมทั้งสิ้น - 22,950 7,050 30,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่     
เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการศึกษา  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาโรงเรียน    
สู่มาตรฐานอย่างเป็นระบบ และมีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาและมี
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่ด ารงอยู่    
ด้วยเอง (Stand alone) ที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กมีศักยภาพและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ด ารงอยู่ด้วยเอง (Stand alone) ที่มีคุณภาพ 
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ชื่อโครงการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าความดีด้วยหัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นมิตรับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 5 ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
    ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมี
    นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
    นักเรียนและชุมชน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ใน
การด ารงชีวิต ดังนั้นเมื่อจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิดมลพิษ ท าให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสังคม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศของโลก 
 

 แนวคิดของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน จึงเป็นหลักแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น
แนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด           
ลดปริมาณของเสียไม่ท าลายสภาพแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษท่ีจะกลายมาเป็นต้นทุนการผลิตในระยะต่อไป และ
เป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยมีเงื่อนไข คือ กระบวนการผลิตและการ
บริโภคที่มีประสิทธิภาพและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้น 2 ประการ คือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นการ
ผลิตและการบริโภคที่สามารถเพ่ิมขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่สร้าง
ข้อจ ากัดต่อกิจกรรมการผลิตและการบริโภคในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ขีดจ ากัดของทุนทางธรรมชาติที่จะต้องมีการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นว่าการให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่
ถูกต้อง สร้างจิตส านึกในการส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภค ให้ค านึงถึง
ทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน จึงมีความส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์และเป็นแนวทางให้ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นส านักงานสีเขียว ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและจิตส านึก
ที่ดีในการเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรียนรู้การ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 81 คนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การน าไป 
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
       2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 81 คน        
มีวินัยและจิตส านึกที่ดีในการเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       3) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ จ านวน 81 คน ได้รับการ
ส่งเสริม เรียนรู้ การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
         1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและมีจิตส านึกที่ดี ในด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการด าเนิน
โครงการ  

- - - - - นางประทุม 
ตามไท 
และคณะ 

2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลด
การใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ลด
การใช้พลังงาน และการจัดการขยะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

- - 3,000 - 3,000 

3 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บและคัดแยกขยะ 

- - 7,000 - 7,000 

รวม - - 10,000 - 10,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ   
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้โฟม 

ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้พลังงาน และการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

- 3,000 - 3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 3,000 - 3,000 
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ - - 7,000 7,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - 7,000 7,000 
รวมทั้งสิ้น - 3,000 7,000 10,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3      
มีป้ ายประชาสัม พันธ์ รณรงค์ลดการใช้ โฟม ลดการใช้
ถุงพลาสติก ลดการใช้พลังงาน และการจัดการขยะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในส านักงาน จ านวน 3 ป้าย 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3     
มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ จ านวน 1 ชุด 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
มีจิตส านึกที่ดี ในด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสี เขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ ลดการใช้สารเคมี มี
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและจิตส านึกที่ดีใน
การเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
    ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนริสา  พงษ์พานิชย์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 

 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงามความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอนการอบรมที่ให้
เกิดความรู้สึก กลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะ
เป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 

     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองโครงการพระราชด าริ 
ให้โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึก
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ อันจะ
ก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 

    สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น มีห้องสมุดและสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ เป็นตัวอย่างแห้งหรือตัวอย่างดอง หรือ
เก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้  
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เกิดพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียน นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
แล้ว ยังใช้เป็นแหล่งการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
   

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โรงเรียนในสังกัดจ านวน 154 โร ง มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 24 โรง โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม และภายใน
บริเวณโรงเรียนจะมีพรรณไม้ตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่งโรงเรียนได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดี แต่จาก
การสังเกตุและติดตามพฤติกรรมเด็กนักเรียนบางคน เด็กยังขาดจิตส านึกในการที่จะรักหวงแหนและอนุรักษ์พันธุ์
ไม้มากเท่าที่ควร  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พรรณไม้ให้แก่เด็กและเยาวชน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็น
หน่วยงานต้นสังกัด จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ได้มีการวางแผนและขับเคลื่อน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยได้สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนและได้ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)   
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2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 2) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ 
 3) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   4) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
 5) เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
          1) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพฤษศาสตร์ให้กับโรงเรียน ร้อยละ 55 ของโรงเรียนในสังกัด โดย
มีตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมฯ กิจกรรม จ านวน 85 คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
          2) นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และ
ขับเคลื่อนโครงการจนส่งผลให้โรงเรียนมีพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. เสนอโครงการ ไม่ใช้งบ - - - ไม่ใช้งบ นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 2. จัดประชุมวางแผนการด าเนินการ - ไม่ใช้งบ - - ไม่ใช้งบ 

3. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัคร 
เข้าร่วมฯ 

- ไม่ใช้งบ - - ไม่ใช้งบ 

4. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ - - 25,200 - 25,200 
5. ติดตามและประเมินผล - - - 4,800 4,800 

รวม - - 25,200 4,800 30,000  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. - เสนอโครงการ 

- ประชุมวางแผน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนให้โรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสวนพฤษศาสตร์ 

ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมฯ จ านวน 85 คน 
คณะท างาน/คณะวิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
- ค่าอาหารว่าง (100 คนๆ x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คนๆ x 100 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม x 600 บาท) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 

 
 
 

- 
- 

7,200 
- 

 
 
 

7,000 
10,000 

- 
1,000 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

7,000 
10,000 
7,200 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 7,200 18,000 - 25,200 
3. ออกติดตามผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน คณะกรรมการ 6 คน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5 คน x 4 วัน   
- สรุปและประเมินผล         

 
 

- 
- 

 
 

4,800 
- 

 
 

- 
- 

 
 

4,800 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 4,800 - 4,800 
รวมทั้งสิ้น 7,200 22,800 - 30,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย ไมต่ ่ำกว่าร้อยละ 55 ของโรงเรียน
ในสังกัด 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสนองพระราชด าริฯ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนที่ได้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 24 โรง มีระบบการด าเนินงานที่
ชัดเจน 
 2) โรงเรียนในสังกัดได้สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 3) เป็นแหล่งความรู้ให้หมวดวิชาต่างๆ บูรณาการในการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มาศึกษา และมี
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                                          ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ครั้งที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร 
    จัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท ,น.ส.กัญชพร ซาวบุญตัน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษา
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ ตลอดจนการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านนโยบาย 
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  ประกอบกับในปีนี้รัฐบาลมี
นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการท างาน จุดเน้นที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมในการจัดประชุมชี้แจงนโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นใน
การท างานต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ทราบ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และด าเนินตามนโยบายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน  
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 256 คน ระยะเวลา 2 วัน 
      2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ร่วมประชุมครบทุกคน 
      3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และน านโยบายการท างานไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    
เขต 3 ได้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการเนินการ 
ตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม  
ตามไท 

2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    
เขต 3                               

87,040 - - - 87,040  

รวม 87,040 - - - 87,040  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 87,040 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการ 
ตามโครงการ 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 

วันที่ 1 จ านวน 256 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 256คน x 2มื้อ x 35บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 256 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
วันที่ 2 จ านวน 256 คน      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 256คน x 2มื้อ x 35บาท                          
- ค่าอาหารกลางวัน 256 คน x 1 มื้อ x 100 บาท   

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

17,920 
25,600 

 
17,920 
25,600 

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

17,920 
25,600 

 
17,920 
25,600 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 87,040 - 87,040 
3. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 87,040 - 87,040 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
ร่วมประชุมครบทุกคน 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
รับทราบนโยบาย เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และน านโยบายการ
ท างานไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
รับทราบ นโยบายสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
                                          ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร 
    จัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าที่ในด้านการจัดการศึกษา
ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ ตลอดจนการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน กรมปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ทั้งด้านนโยบาย 
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติให้กับสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  ประกอบกับในปีนี้รัฐบาลมี
นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการท างาน จุดเน้นที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นในการท างานต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้ทราบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ด าเนินตามนโยบายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
     1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 4 ครั้ง 
     2) ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ในพ้ืนที่ 
อ าเภอเวียงแหง จ านวน 1 ครั้ง 
        3) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด รับทราบนโยบาย เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และน านโยบายการท างานไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3 ได้รับความรู้และรับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
การปฏิบัติงานในโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
     2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ในอ าเภอเวียงแหงได้มี
รับรู้และรับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน 
4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน 
และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- - - - - นางประทุม ตาม
ไทและคณะ 

2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสังกัด (ครั้งที่ 2-5) 

31,450 23,450 23,450 23,450 101,800  

3 ประชุมสัญจร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 พบเพ่ือนครู 

29,650 - - - 29,650  

รวม - - - - 131,450  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  131,450 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ 
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด     

ครั้งที่ 2 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 185คน x 2มื้อ x 35 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 185คน x 1มื้อ x 100 บาท 

 
 

- 
- 

 
 

12,950 
18,500 

 
 

- 
- 

 
 

12,950 
18,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 31,450 - 31,450 
3. ประชุมสัญจร สพป.ชม.3 พบเพ่ือนครู อ.เวียงแหง 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 190คน x 1มื้อ x 35บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 190 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าห้องประชุม 

 
- 
- 
- 
- 

 
6,650 

19,000  
2,000 
2,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
6,650       

19,000       
2,000 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 29,650 - 29,650 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด    

ครั้งที่ 3 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 170คน x 1มื้อ x 35บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 170 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
-ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 

- 
- 
- 

 
 

5,950 
      17,000 

500 

 
 

- 
- 
- 

 
 

5,950 
17,000 

500 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 23,450 - 23,450 

5. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด     
ครั้งที่ 4 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 170คน x 1มื้อ x 35 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 170 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
-ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 

- 
- 
- 

   
 

       5,950 
      17,000 

500 

 
 

- 
- 
 

 
 

5,950 
17,000 

500 
รวมกิจกรรมที่ 5 - 23,450 - 23,450 

6. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด    
ครั้งที่ 5 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 170คน x 1มื้อ x 35 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 170 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
-ค่าจัดท าเอกสาร 

 
 

- 
- 
- 

          
 

5,950 
      17,000 

500 

 
 

- 
- 
- 

 
 

5,950 
17,000 

500 
รวมกิจกรรมที่ 6 - 23,450 - 23,450 

รวมทั้งสิ้น - 131,450 - 131,450 
 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ครู 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด  
สพป.ชม.3 ร่วมประชุมครบ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด คร ู
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว มีความรู้   
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ น านโยบายการท างานไปสู่การ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด ครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และส านักงานคณะกรรมารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่งผลต่อสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท ารายงานการติดตาม   
                                         ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 16 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา        
    มีการจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนุชสรา ปานทองค า, น.ส.วาสินี วันทานุ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม  - 30 กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าราย งานการ
ควบคุมภายใน แล้วรายงานต่อผู้ก ากับดูแล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 จากผลการด าเนินงานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภาย ใน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่าสถานศึกษาบางส่วน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมภายในและยังจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในไม่ถูกต้อง และจัดส่งรายงานไม่ทันเวลา ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังฯ ที่ก าหนด เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ขาดความรู้ในการจัดท ารายงานที่ถูกต้อง 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเพ่ิมโอกาส
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในส านักงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง       
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังฯ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ท าให้การ
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน 
 2) เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้น ามาตรการและการก ากับ
ติดตาม การแก้ไขปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 3) เพ่ือให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ควบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลาและ
เชื่อถือได้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้า ใจการจัดท ารายงานการติด ตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และจัดท ารายงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ให้แก่ ครูและบุคลากรในสังกัด 
ที่รบัผิดชอบการรายงานการควบคุมภายใน จ านวน 164 คน (ครู 154 คน บุคลากรทางการศึกษา 20 คน) จ านวน
1 ครั้ง 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถด าเนินการและรายงานผลการควบคุมภายในได้
ถูกต้องตามแบบรายงานที่ระเบียบก าหนด 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความ
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน 
       3) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละ
ด้านในหน่วยงานและให้น ามาตรการและการก ากับติดตามการแก้ไขปัญหามาในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทิน 
และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการ
ด าเนินการตามโครงการก าหนด
หลักสูตรการอบรม 

- - - ไม่ใช้งบ - นางนุชสรา ปาน
ทองค า 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการจัดท า
รายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครูและ
บุคลากรในสังกัด ที่รับผิดชอบ 

- - - 29,880 29,880 นางนุชสรา ปาน
ทองค า 

รวม - - - 29,880 29,880  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 29,880 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการและก าหนด
หลักสูตรการอบรม 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้า ใจการ

จัดท ารายงานการติด ตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน และจัดท ารายงาน ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง ให้แก่ ครูและบุคลากรใน
สังกัด ที่รับผิดชอบการรายงานการควบคุมภายใน  
จ านวน 164 คน 
 - ค่าอาหารว่าง 164 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 164 คน x 1 มื้อ x 100 บาท 
 - ค่าจัดท าเอกสารการอบรม 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

11,480 
16,400 
2,000 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

11,480 
16,400 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 27,880 2,000 29,800 
รวมทั้งสิ้น - 27,880 2,000 29,800 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป้าหมาย    
ร่วมกิจกรรมการอบรมครบทุกคน 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถด าเนินการและรายงานผลการควบคุมภายในได้ถูกต้อง
ตามแบบรายงานที่ระเบียบก าหนด 

- การประเมิน - แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้นใน
หน่วยงาน 
 

- การประเมิน - แบบประเมิน 
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ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

4. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน       
ในหน่วยงานและน ามาตรการและการก ากับติดตามการแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

5. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามี
ข้อมูลและการจัดท ารายงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง    
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและได้น า
มาตรการและการก ากับ ติดตาม การแก้ไขปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงิน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลา และเชื่อถือได้ 
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ชื่อโครงการ   ประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 6 ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่าน
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริพร  จูมั่น และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ในด้านครุภัณฑ์จะต้องใช้ข้อมูลความ       
ขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนในด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องใช้ความส าคัญจ าเป็นด้าน     
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน และจากศักยภาพของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
  

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงต้องพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ      
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ บรรลุผล
ส าเร็จตามความต้องการของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี  2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
 2) เพ่ือจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2564 ให้แก่สถานศึกษา 
 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

      1) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565     
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 42 คน 
       2) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้แก่
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 42 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย 

       2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของตน 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง 
1.3 เรียงล าดับข้อมูลโรงเรียนที่มีความ
จ าเป็นขาดแคลน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่คณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณได้พิจารณา
จัดตั้งแล้ว 
1.4 กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
1.5 จัดท าเอกสารข้อมูลและสรุปค าขอ
ตั้งงบประมาณส่ง สพฐ. 

20,640 - - - 20,640 นางศิริพร      
จูมั่น        
และคณะ 
 
 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
2.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง 
2.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนใน
สังกัดตามวงเงินงบประมาณที่สพฐ.
อนุมัติงบประมาณให้แก่สพป. 
2.4 แจ้งโรงเรียนที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด าเนินการต่อไป 

- - 19,360 - 19,360 

รวม 20,640 - 19,360 - 40,000  
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     5. งบประมาณ 

 งบประมาณ  จ านวน  40,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย 
1.1 อาหารกลางวัน  

(42 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)  
1.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (42 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง)  
1.3 ค่าพาหนะ 
     อ.ฝาง และอ.ไชยปราการ 
     (15คน x 150บาท x 2เที่ยว x 1ครั้ง) =4,500บาท  
     อ.เชียงดาว และอ.แม่อาย 
     (15คน x 220บาทx 2เที่ยว x 1ครั้ง) =6,600บาท  
     อ.เวียงแหง 
     (3คน x 400บาท x 2เที่ยว x 1ครั้ง) =2,400บาท 

 
 
 

- 
 

- 
- 
 

 
 
 

4,200 
 

2,940 
13,500 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

4,200 
 

2,940 
13,500 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 20,640 - 20,640 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

ค่าใช้จ่าย 
2.1 อาหารกลางวัน  
     (42คน x 100บาท x 1มื้อ x 1ครั้ง)  
2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (42คน x 35บาท x 2มื้อ x 1ครั้ง)  
2.3 ค่าพาหนะ 
     อ.ฝาง และอ.ไชยปราการ 
     (15คน x 150บาท x 2เที่ยว x 1ครั้ง) =4,500บาท  
     อ.เชียงดาว และอ.แม่อาย 
     (15คน x 220บาท x 2เที่ยว x 1ครั้ง) =6,600บาท  
     อ.เวียงแหง 
     (3คน x 400บาท x 2เที่ยว x 1ครั้ง) =2,400บาท 

 
 
 

- 
 

- 
- 
 

 
 
 

4,200 
 

2,940 
13,500 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

4,200 
 

2,940 
13,500 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 20,640 - 20,640 
ขอใช้กิจกรรมที่ 2 เพียง - 19,360 - 19,360 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างทั่วถึง ยุติธรรม ตรงตามความจ าเป็น และ
ขาดแคลน 
 

-  การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจในการ
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

-  การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเกิดความพึงพอใจ และได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วยความยุติธรรม 
 2) โรงเรียนในสังกัดมีครุภัณฑ์และอาคารต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ตามที่ได้เสนอของบประมาณ
ตามความจ าเป็นและขาดแคลน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   
 



145 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
    และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 12 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการ
    จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างถูกต้อ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น.ส.จันวีนา  สุวรรณ,์ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
     
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 
 

 ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้ง
การก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จะ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการก ากับ  ติดตาม และประ เมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  

 จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษา รวมถึงการรับฟังปัญหา
ความต้องการ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
 2) เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณางบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพิจารณา
โครงการที่เสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 3) เพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
   

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
                1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการศึกษาการ  พร้อมทั้ง      
พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 34 
คน 
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       2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
  2.1) ประชุมพิจารณางบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และพิจารณาโครงการที่
เสนอขอรับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน  
  2.2) ประชุมคณะกรรมการรวบรวมโครงการและปรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ 
ระยะเวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน   
       3) เพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 30 เล่ม 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีนโยบาย ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มา
จากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง จนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ สามารถจัดระบบการบริหารจัดการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนิน/กิจกรรมโครงการ ตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดระบบการ
ติดตามประเมินผล และสามารถรายงานผลการด าเนินการได้ตามก าหนด 
       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดระบบบริหารจัดการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การ
ด าเนินงาน โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อชี้แจงนโยบาย 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาการ 
พร้อมท้ังพิจารณาทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 1 
ครั้ง 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 34 คน 

13,000 - - - 13,000 - น.ส.จันวีนา 
  สุวรรณ์ 
- นายดิศนันท์ 
  ศรีวิลัย 
และคณะ 
 2. 2.1) ประชุมพิจารณางบบริหารจัดการ 

สพท. และพิจารณาโครงการท่ีเสนอ
ขอรับงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน  
2.2) ประชุมคณะกรรมการรวบรวม
โครงการและปรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีฯ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 

10,000  - - 10,000 

3 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 40 เล่ม 

- 8,000 - - 8,000 

รวม 23,000 8,000 - - 31,000  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

5. งบประมาณ 
        งบประมาณ  จ านวน  31,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการ

บริหารจัดการศึกษาการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 
ครั้ง 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 34 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 34 คน x 1 มื้อ x 100 บาท  
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 34 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร  
4) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 
    - อ าเภอฝาง 3คนx150บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ) 
    - อ าเภอแม่อาย 3คนx220บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ) 
    - อ าเภอไชยปราการ 2คนx150บาทx2เที่ยว  
      (ไป-กลับ) 
    - อ าเภอเชียงดาว 3คนx220บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ)  
    - อ าเภอเวียงแหง 1คนx400บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ) 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

3,400 
2,380 
2,280 

 
900 

1,320 
600 

 
1,320 

800 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

3,400 
2,380 
2,280 

 
900 

1,320 
600 

 
1,320 

800 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 13,000 - 13,000 

2. 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการที่เสนอ
ขอรับงบประมาณปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน 1 วัน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 36คนx1มื้อx100บาทx1วัน 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 36คนx2มื้อx35บาทx1วัน 
3) ค่าถ่ายเอกสาร 
 

2.2 จัดประชุมคณะกรรมการรวบรวมโครงการและ
ปรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ จ านวน 1 วัน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 8คน x 1มื้อ x 100บาท x 1วัน 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 8คนx2มื้อx35บาทx1วัน 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

3,600 
2,520 
2,520 

 

 
 
 
 

800 
560 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

3,600 
2,520 
2,520 

 

 
 
 
 

800 
560 

รวมกิจกรรมที่ 2  10,000  10,000 
3. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 40 เล่ม เล่มละ 200 บาท 
- 8,000 - 8,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 8,000 - 8,000 
รวมทั้งสิ้น - 31,000 - 31,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงาน 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน มีความตระหนัก 
รับรู้ และเข้าใจนโยบาย ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการบริหารจัดการตามภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
ปลอดการทุจริต เพ่ือมุ่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นองค์กรชั้นน าที่เป็น
แบบอย่างด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการด าเนินงาน 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน มีความ
ตระหนัก รับรู้ และเข้าใจนโยบาย ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3  
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในระดับดีมากขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ข้อที่ 13 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการ

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที ่ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส, น.ส.ชญาน์นันท์  อินตา,  

นางเอ้ือมพร สายดวงแสง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามโครงสร้างและระบบบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดให้มีกลุ่มงานติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล ไว้ในกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ได้      
แบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ งานติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผน งานประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผน งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวมทั้งรองรับการ
ติดตามการด าเนินงานจากส านักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. และโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สพฐ. และรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้อง 
 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  มีผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

 - จัดประชุมผู้ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ สพฐ.          
และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 30 คน  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของ สพฐ. และมีรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมชี้แจงการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด สพฐ. ประจ าปี
2564 และการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (รายไตรมาส) 

- 5,000 - 5,000 10,000 - ว่าที่ ร.ต.วสันต์ 
จันทร์โอภาส 
- น.ส.ชญาน์นันท์  
อินตา 
- นางเอ้ือมพร  
สายดวงแสง 

รวม - 5,000 - 5,000 10,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

สพฐ. ประจ าปี 2564 และการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ (รายไตรมาส) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 2 ครัง้ จ านวน 30 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 1 มื้อ x 30 คน x 2 ครั้ง 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 2 มื้อ x 30 คน x    
   2 ครั้ง 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

6,000 
4,200 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

6,000 
4,200 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 10,200 - 10,200 
ขอใช้เพียง - 10,000 - 10,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 มีรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาการศึกษา  

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่ครบถ้วนและมีความถูกต้อง 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

3. สพป.ชม 3 มีผลการด าเนินงานตามแบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ สพฐ.ที่ครบถ้วนและมีความ
ถูกต้อง สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหาร
จัดการในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 



151 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สพฐ. และรายงานผลการด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้อง 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
                                       ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ข้อที่ 5 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา        

น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ   
บริหารจัดการ  

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 - 31 พฤษภาคม 2564 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2564 มีข้ าราชการ บุ คลากรทางการศึกษาและลูกจ้ างประจ า 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่จะเกษียณอายุราชการ จ านวน 44 ราย  
แบ่งออกเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40 ราย และลูกจ้างประจ า จ านวน 4 ราย นั้น   
  

เพื่อให้การขอรับบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ า มีความถูกต้อง 
เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึ ง  
ให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ตนจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
ราชการแล้ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงจัดท า โครงการ “ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ด้านผลผลิต 
      1) ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.2  ด้านผลลัพธ์ 

      1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 
       2) เพ่ือให้การท าแบบขอรับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
       3) เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนอย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

      1) จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ    
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุม จ านวน 44 ราย 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที ่จะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ และท าแบบขอรับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - 9,195 - 9,195 น.ส.รุ่งทิวา  
สุภาเดช 

รวม - - 9,195 - 9,195  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  9,195  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 44 คน และเจ้าหน้าที่
กลุ่มการเงินฯ และบุคลากรในส านักงานเขต 13 คน 
รวมทั้งสิ้น 57 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวัน (57คนx100บาทx1มื้อ) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (57คนx35บาทx1มื้อ) 
3. ค่าเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

5,700 
1,995 
1,500 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

5,700 
1,995 
1,500 

รวมทั้งสิ้น - 9,195 - 9,195 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ ได้รับบ าเหน็จบ านาญและสิทธิสวัสดิการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อ

เกษียณอายุราชการ 
 2) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการท าแบบขอรับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนด้วยความถูกต้อง  
 3) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนอย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน การพัสดุในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ข้อที่ 14 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการ

จัดระบบและควบคุมการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนลินี กิติน่าน , นางสาววาสนา อุ่นบุญตัน , นางสาวรุ่งทิวา สุภาเดช 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - มิถุนายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ได้ออกแบบระบบงานให้สามารถใช้บริการผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐใน
ภาพรวม เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   เห็นว่า 
เจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่ก าหนด
ขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน e-GP อย่างชัดเจน สามารถท างานได้อย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง
เพ่ือจะได้น าไปปรับใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณก าหนด จึงได้จัดโครงการ “การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุในสถานศึกษา” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ด้านผลผลิต 
      1) จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
        2) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุใน
สถานศึกษา 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 

      1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และข้อกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท า e-GP เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

      2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ พัสดุของโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากวิธีปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสามารถน าไปปรับใช้กับ
หน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

      3) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนได้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อพึงระวังและข้อสังเกต เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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     4) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานพัสดุ ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันและวิทยากร 

   

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ)  

      1) จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จ านวน 96 คน 

      2) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุ เจ้าหน้าที่
พัสดุโรงเรียน จ านวน 154 คน  
 3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ)  
       1) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
       2) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ พัสดุ โรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบ                 
มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวทางต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดท า e-GP 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ
จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- 18,530 - - 18,530 น.ส.วาสนา 
อุ่นบุญตัน 

2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การเงินการพัสดุในสถานศึกษา 

- - 81,470 - 81,470 น.ส.วาสนา 
อุ่นบุญตัน 

รวม - 18,530 81,470 - 100,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  100,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดท าเอกสารเบิก

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เจ้าหน้าที่
พัสดุโรงเรียนในสังกัด 3 จ านวน 96 โรงเรียน รวม 96 
คน และเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ และบุคลากรใน
ส านักงานเขต 13 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 
    -เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 96คนx1มื้อx100บาทx1วัน 
    -เจ้าหน้าทีเ่ขต 13คนx1มื้อx100บาทx1วัน 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   -เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 96คนx2มื้อx35บาทx1วัน 
   -เจ้าหน้าที่เขต 13คนx2มื้อx35บาทx1วัน 

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

9,600 
1,300 

 
6,720 

910 

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

9,600 
1,300 

 
6,720 

910 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 18,530 - 18,530 

2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านการเงินการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 154 โรงเรียน รวม 154 คน, 
เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ และบุคลากรในส านักงานเขต 
13 คน, วิทยากร 2 คน รวมทั้งสิ้น 169 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวัน  
   -เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 154คนx1มื้อx100บx1วัน 
    -เจ้าหน้าที่เขต+วิทยากร 15คนx1มื้อx100บx4วัน 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   -เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 154คนx2มื้อx35บx1วัน 
   -เจ้าหน้าที่เขต+วิทยากร 15คนx2มื้อx35บx4วัน 
3. ค่าเอกสาร 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 2คนx6ชม.x600บาทx4วัน 
5. ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร 750 บาท x 2 ห้อง x 4 คืน 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรับ - ส่งวิทยากร 
7. ค่าใช้จ่ายส าหรับประธานในพิธี 
8. ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 

28,800 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

15,400 
6,000 

 
10,780 
4,200 
3,290 

- 
6,000 
2,500 
1,000 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3,500 

 
 
 
 
 
 
 

15,400 
6,000 

 
10,780 
4,200 
3,290 

28,800 
6,000 
2,500 
1,000 
3,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 28,800 49,170 3,500 81,470 
รวมทั้งสิ้น 28,800 67,700 3,500 100,000 

 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจ การจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจ การด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

สามารถปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ       
2) การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถลดปัญหาและภาระการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของของโรงเรียนและ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

ได ้
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โครงการ   ติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านการเงินและการด าเนินงานของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และโรงเรียน

 ในสังกัด 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ข้อที่ 10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายในอย่างเป็น

ระบบ ครบตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร, นายโกมล  แก้วใส่เงิน  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 62  
ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงาน
ภายใน ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มี หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือ
ท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการสอบทานการ
ปฏิบัติงานว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณเตือนภัยให้เห็นถึงความเสี่ยงของหน่วยงานที่
อาจจะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่             
มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่าย/กลไกที่สามารถรับรู้ปัญหา และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่       
ไม่เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 ด้านผลผลิต  
  1) เพ่ือบริการด้านการให้ค าเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาอย่างอิสระ ด้วยความเที่ยงธรรม สร้างคุณค่าเพ่ิมใน
การปฏิบัติงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 2) เพ่ือตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทน ของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่ามีการด าเนินการถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่
ก าหนด 

3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขการบริหารและการปฏิบัติงานด้าน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
           4) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 5) เพ่ือตรวจสอบงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
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เงินรายได้สถานศึกษา ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถป้องกันหรือลดวามเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได ้  
      2.2 ด้านผลลัพธ์ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  และสถานศึกษามีกระบวนการบริหาร
จัดการ ได้ดีข้ึนและมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  
  2) ลดความเสี่ยงโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
ของการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาได้รับค าปรึกษา ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และรับทราบข้อมูล สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกา ร
ท างาน 
 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
   1) ผลส าเร็จ : หน่วยรับตรวจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 50 โรง                
ได้รับการตรวจสอบและติดตามมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ : มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอ
ผู้บริหาร และแจ้งให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ โดยหน่วยรับตรวจสามารถรับรู้ ปัญหา ความเสี่ยง และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 100       
   3) การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ของหน่วยรับตรวจ : มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ และรายงานผลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้     
คิดเป็นร้อยละ 100 
   4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน : ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการด้านการตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 95      

  5) การให้ค าปรึกษา ชี้แนะ : หน่วยรับตรวจได้รับค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
 1) การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ สามารถรับทราบปัญหา อุปสรรค แนวทาง
พัฒนา จุดเด่น และจุดพัฒนา สรุปจัดท ารายงานผลการตรวจสอบได้ครบถ้วน สมบูรณ์   
 2) การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สามารถรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค์ พร้อมข้อเสนอแนะเกิดความเข้าใจและรับรู้จุดข้อมูล เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  3) หน่วยรับตรวจมีการ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนางาน  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อเสนอแนะตาม
รายงานผลการตรวจสอบ มีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ทราบตามเวลาที่ก าหนด    

4) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบถึงความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในการรับบริการเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการตามภารกิจของ หน่วยตรวจสอบภายใน เพิ่มมากยิ่งข้ึน  
 5) หน่วยรับตรวจ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนการตรวจสอบประจ าปี ไม่ใช่งบ - - - - นายรพีพัฒนศักดิ์  
ทวีอภิรดีพัชร, 
นายโกมล   
แก้วใส่เงิน 

2. ตรวจสอบติดตามส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของ โรงเรียน
ในสังกัดและช่วยเหลือสนับสนุนให้
ค าปรึกษา 

- 20,000 20,000 10,000 50,000 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ - - - ไม่ใช่งบ ไม่ใช่งบ 
รวม - 20,000 20,000 10,000 50,000  

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ตรวจสอบติดตามส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณของโรงเรียนในสังกัดและช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ค าปรึกษา 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  
   (240บาท/คน/วัน * 2 คน * 50 วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  
  (240 บาท/คน/วัน * 1 คน * 4 วัน) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงหรือค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
  จ านวน 50 โรงเรียน          
-  ค่าท่ีพัก (600 บาท/คน/วัน * 2 คน * 2 วัน) 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

 
 
 
 
 

24,000 
   

 960 
22,640 

  
2,400 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

 
 
 
 
 

24,000 
   

 960 
22,640 

  
2,400 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 50,000 - 50,000 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 50,000 - 50,000 

 
 
 
 
 



161 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบและติดตาม
อย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ที่ก าหนด 

- การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

2. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สามารถรับรู้ปัญหา ความ
เสี่ยงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าไป
ปรับปรุง แก้ไข ไดร้้อยละ 100 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ และรายงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 

- การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

4. ร้อยละ 95 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อหน่วยตรวจสอบ
ภายในเมื่อเข้ารับการปรึกษา 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยรับตรวจสามารถเข้าใจและสามารถวางระบบควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ           
ที่เข้มแข็ง  

2) หน่วยรับตรวจสามารถเข้าใจในการจัดวางระบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ตลอดจ น
ด าเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้อง
กับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3) ลดความเสี่ยงโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงในการด าเนินงานของ หน่วยรับตรวจ อันเป็นจะเป็น
ผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษา 
 4) เพ่ือสามารถวางแผนและด าเนินการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีออนไลน์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 8 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามี
    แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
    จัดการศึกษา  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไกรสร จาวรรณะ และนายรัตพล บุญชู 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีเขตบริการ จ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เขียงดาว และเวียงแหง เป็นพ้ืนที่ห่างไกล ต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ราชการ รวมทั้งประกอบกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - โควิด-19 ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และชุมชน       
ที่อาจจะรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค 
COVID-19 จึงพัฒนาปรับปรุงระบบการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด มีช่องทางการสื่อสารได้ทันต่อสถานการและเหตุการณ์
ปัจจุบัน   
 2) เพ่ือส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง 
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และหน่วยงาน และเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนและการ บริหารจั ดการ 
และการเข้าถึงสื่อท่ีหลากหลายทันสมัย และทันต่อสถานการณ์   
 3) เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) โรงเรียนสังกัด จ านวน 154 โรงเรียน สามารถเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารแบบทางไกล ด้วยระบบ
เทคโนโลยีออนไลน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถติดต่อสื่อสาร 
ชี้แจงแนวทาง และนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ ์
       2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถใช้ระบบ
เครือข่ายการสื่อสารแบบทางไกลเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน น าเสนอผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม     
การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

- 2,550 - - - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน

โครงการ 
- - 27,450 - - 

3. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - - 
รวม - - - - 30,000 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  12 คน จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 มื้อ x 100 บาท  
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

1,500 
1,050 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

1,500 
1,050 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,550 - 2,550 
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

- สาย HDMI ขนาดความยาว 1.5 M x 6 เส้น 
- สาย HDMI ขนาดความยาว 5 M x 6 เส้น 
- สาย HDMI ขนาดความยาว 10 M x 6 เส้น 
- สาย HDMI ขนาดความยาว 15 M x 5 เส้น 
- สาย HDMI ขนาดความยาว 30 M x 4 เส้น 
- สายสัญญาณเสียง สายTR-ST- RCA x 2 20 M x 5 เส้น 
- สาย LAN CAT5e UTP Cable (305m./Box) x 2 เส้น 
- สายไฟอ่อน VFF 2x1.5 มี มอก. 100 M   
- กล่องลางสายไฟ ขนาด 50H*100W  2 เมตร x 7 อัน 
- CONNEX TW-225 สายล าโพงเกลียว 2x2.5 mm  
  100 เมตร x 2 ม้วน 

- -      27,450     27,450 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - 27,450     27,450 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 2,550 27,450 30,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 154 โรง และกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีช่องการ
สื่อสารแบบทางไกล ในการใช้ประชุม, นิเทศติดตามน าเสนอ
ผลงาน นวัตกรรม และรับทราบทิศทางการบริหารงาน , 
การด าเนินงาน ต่างๆ ได้ รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด มีช่องทาง
การสื่อสารที่ผ่านเครือข่ายการสื่อสารแบบทางไกล สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ร่วมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาส
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีช่องทางการสื่อสารแบบทางไกล ระหว่างโรงเรียนกับส านักงานเขตฯ 
และช่องทางการน าเสนอ แลกเปลี่ยน ผลงานวิชาการ, นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา   
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ชื่อโครงการ   บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 6 ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถาน ศึกษาผ่าน
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 - กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/064 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ข้อ 7 ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่งนั้น 
 

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือแนะแนวทาง ซักซ้อมความเข้าใจด้านเลื่อนเงินเดือนให้ด าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
 2) เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
         1) ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80  
      2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน 

-  14,380 - 13,590   27,980 
 

กลุ่ม
บริหารงาน  

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- 1,015 -  1,015  2,030 บุคคล 

รวม - 15,395 - 14,605 30,000  
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน  

จ านวน 17 คน จ านวน 4 ครั้ง 
1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 17 คน x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (800 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.ฝาง (250 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.แม่อาย (300 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,000 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.ไชยปราการ (250 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
- ค่าวัสดุ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 17 คน x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (800 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.ฝาง (250 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.แม่อาย (300 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,000 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
  อ.ไชยปราการ (250 บาท x 2 คน x 2 ครั้ง) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,190 
 

3,200 
1,000 
1,200 
4,000 
1,000 

- 
 
 
 

1,190 
 

3,200 
1,000 
1,200 
4,000 
1,000 

- 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

2,790 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

2,000 

 
 
 
 
 

1,190 
 

3,200 
1,000 
1,200 
4,000 
1,000 
2,790 

 
 
 

1,190 
 

3,200 
1,000 
1,200 
4,000 
1,000 
2,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 23,180 4,790 27,970 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ครั้ง  
2.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 1 เมษายน 2564 จ านวน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 1มื้อ x 15คน) 
2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 1 ตุลาคม 2564 จ านวน  1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 1มื้อ x 15คน) 
2.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  
จ านวน 14 คน จ านวน 2 ครั้ง (1 เมษายน 2564  
และ 1 ตุลาคม 2564) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 14 คน x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

525 
 
 

525 
 
 
 
 
 

980 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

525 
 
 

525 
 
 
 
 
 

980 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 2,030 - 2,030 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 30,000 
 

6. การประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     
มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง  
 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ   การสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว   
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 6 ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถาน ศึกษาผ่าน
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเอ้ืองพร  สุภา,นายเทอดเกียรติ  ทองดอนพุ่ม,นางสาวศิริรัตน์  ดวงดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม โดยมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวจาก
เงินงบประมาณ ใหผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรา ก าลังข้าราชการครูต่ ากว่า
เกณฑที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีครูไมครบชั้น/หอง และไมตรงตามสาขาวิชาเอก 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  จึงตองมีการวางแผนบริหาร อัตราก าลัง
พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีการจัดสรร/เกลี่ยอัตราก าลัง และด าเนินการสรรหา
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ใหกับสถานศึกษาในสังกัด ที่ได รับจัดสรรและมีอัตราวางใหเปนไปตาม         
หลักเกณฑและวิธีการที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด อยางมีระบบ ถูกตอง เหมาะสม 
รวดเร็ว และ เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ที่มีความรูความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาตองการ/ขาดแคลน 
 2) สถานศึกษามีพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวครบตามที่ได้รับการจัดสรร 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) รอยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัด ที่ไดรับจัดสรรต าแหนงพนักงานราชการ มีพนักงานราชการ 
ครบถวนถูกตองตามจ านวนที่ไดรับจัดสรร  
      2) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่ไดรับจัดสรรต าแหนงลูกจางชั่วคราว มีลูกจ้างชั่วคราว                
ครบถวนถูกตองตามจ านวนที่ไดรับจัดสรร 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ/
ลูกจางชั่วคราว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก าหนด ถูกตอง โปรงใส ไมมีการรองเรียนใด ๆ 
       2) สถานศึกษามีพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว มีความสามารถตรงตามกับความต้องการ/       
ขาดแคลนของสถานศึกษา 
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      3) พนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอการจัด  
การศึกษา สงผลใหนักเรียนมี คุณภาพสูง 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการวางแผน
ด าเนินการสรรหาฯ 

- - 
 

- - - นางเอ้ืองพร  สุภา 

2. ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 

- 20,000 - - 20,000 นางเอ้ืองพร  สุภา 

3. จัดท าสัญญาจ้างและสงตัวผูผาน               
การคัดเลือกไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษา
ที่มีต าแหน่งว่าง 

- - - - - นางเอ้ืองพร  สุภา 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - - นางเอ้ืองพร  สุภา 
รวม - 20,000 - - 20,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 

- - 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. การสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 20คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (200 x 1 วัน x 20 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ  

 
- 
- 

4,000 
- 

 
1,400 
2,000 

- 
2,600 

 
- 
- 
- 
- 

 
1,400 
2,000 
4,000 
2,600 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,000 6,000 - 10,000 
3. การสรรหาอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา

ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 20คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (200 x 1 วัน x 20 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 
 

- 
- 
- 

4,000 

 
 

1,400 
2,000 

- 
2,600 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

1,400 
2,000 
4,000 
2,600 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,000 6,000 - 10,000 
รวมทั้งสิ้น 8,000 12,000 - 20,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรต าแหนงพนักงาน
ราชการ มีพนักงานราชการครบถวนถูกตองตามจ านวนที่ไดรับ
จัดสรร 

- การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไดรับจัดสรรต าแหนงลูกจาง
ชั่วคราว มีลูกจ้างชั่วคราวครบถวนถูกตองตามจ านวนที่ไดรับ
จัดสรร                 

- การส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก าหนด ถูกตอง โปรงใส 
ไมมีการรองเรียนใด ๆ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีพนักงานราชการ/ลูกจาง
ชั่วคราวทีม่ีความสามารถตรงตามกับความต้องการ/ขาดแคลน
ของสถานศึกษา 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

5. ร้อยละ 100 ของพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว สามารถ
ปฏิบัติงานได้อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอการจัดการ
ศึกษา สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพสูง 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  ได้รับจัดสรรพนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 
 2) สถานศึกษามีพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวครบตามที่ได้รับการจัดสรร 
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ชื่อโครงการ   การตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อน 
    วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตาม 
    หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 6 ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถาน ศึกษาผ่าน
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ , นางวัชราภรณ์  กันธะมา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู    
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ประกอบกับหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมิน 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ    
ว 21/2560 นั้น 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกส ารหลักฐานตามที่
สถานศึกษาส่งมาและให้ความเห็นในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) ก่อนจัดส่งให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมิน (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ของผู้ยื่นตามแบบค าขอมี        
วิทยฐานะในแต่ละระดับ และให้ความเห็นในแบบค าขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) ก่อนจัดส่งให้  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ 
จ านวน 15 ราย ได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ 
ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน  ก่อนจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการต่อไป 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. วางแผนโครงการ ไม่ใช้งบ - - - - -น.ส.ธิยารัศม์ิ  
นนทวงศ์โชติ 
-นางวัชราภรณ์ 
กันธะมา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ไม่ใช้งบ - - - - 
3. ด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรอง

คุณสมบัติ 
- 50,700 50,700 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - ไม่ใช้งบ - 
รวม - - - - 50,700  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  50,700  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. ด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยการ

ไปตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ ณ สถานที่
ปฏิบัติงานจริงของข้าราชการครูที่ยื่นแบบค าขอ และ
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ 
จ านวนผู้ยื่นค าขอ 15 คน จ านวนคณะกรรมการ 12 
คน/ผู้ยื่นค าขอ 1 คน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ  
  (240 บาท x 12 คน x 1 วัน x 15 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 500 บาท x 15 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

43,200 
7,500 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

43,200 
7,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 50,700 - 50,700 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 43,200 7,500 - 50,700 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่น
แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกระดับ 
(เป้าหมาย จ านวน 15 ราย) ได้รับการตรวจสอบและกลั่นกรอง
คุณสมบัติ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ที่ยื่นแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ     
ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ด าเนินการต่อไป 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียื่นแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทุกระดับ ผ่าน
การตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน  ก่อนจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ทุกราย ได้รับการอนุมัติให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่11 ร้อยละ 100 ของสถาน ศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
    ถูกต้องตามขั้นตอน  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอลิสตรา  อ่อนอัด  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาตราที่ 47-51 ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และในวรรคสองของข้อ 3 
ก าหนดไว้ว่าเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่ งรวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก   
 

 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกระทรวง ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป    
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ พ.ศ. 2562 กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงก าหนด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และ
เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต   
       1) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 154 แห่ง มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ  
       2) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 154 แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อมรับก่อนการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
      เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าจากหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 
    

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 154 โรงเรียน รวม 308 คน จ านวน 1 ครั้ง 
      2) สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คิดเป็น   
ร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      1) สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  
      2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักและ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา  
      3) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปขยายผลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน (คณะกรรมการ 20 คน) 
   

- 
 

3,400 - - 3,400 -นางอลิสตรา 
อ่อนอัด 
-น.ส.กิ่งกาญจน ์ 
อินต๊ะปัญญา 2. นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าและ

ช่วยเหลือ การด าเนินงานระบบประกัน
ภายในสถานศึกษาและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

- - 24,600 - 24,600  

4. สรุปและสังเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
- จัดท ารูปเล่มรายงานเพื่อส่งให้ สพฐ.
และเพ่ือการเผยแพร่ 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,000 

รวม - 3,400 24,600 2,000 30,000  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

(คณะกรรมการ 20 คน)   
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20คน x35บาท x 2มื้อ) 

 
 

- 
- 

 
 

2,000 
1,400 

 
 

- 
- 

 
 

2,000 
1,400 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 3,400 - 3,400 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา (ครูรับผิดชอบงานประกัน
สถานศึกษาละ 2 คน) 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 308 คน x35 บาท 
  - ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

10,780 
13,820 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

10,780 
13,820 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 24,600 - 24,600 
3. สรุปและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท ารูปเล่มรายงานเพ่ือ  
ส่งให้ สพฐ. และเพ่ือการเผยแพร่ 
- ค่าจ้างท ารูปเล่มรายงาน 

 
 
 

- 

 
 
 

2,000 

 
 
 

- 

 
 
 

2,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 2,000 - 2,000 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 30,000 
 
 
 
 



177 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก และมี
การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
มาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถน าไปขยายผล
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 154 แห่ง มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ ตามขั้นตอนของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 
 2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก   
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ชื่อโครงการ   การจัดท าแผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 15 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา       
    มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจตุพร  ปัญโญใหญ่ และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน  2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 การวางแผนเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญที่ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย การวางแผนเป็นการก าหนด กรอบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติ  
ภาพความส าเร็จ ตลอดจนการงบประมาณ ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนนิเทศ การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ แนวทาง วิธีการปฏิบัติในการ
ด าเนินงานนิเทศการศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 

    1) เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าแผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ      
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 

2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       1) เพ่ือให้มีแผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานนิเทศ
ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
     1) มีแผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม     
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 เล่ม  
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
         1) ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง มีแผนนิเทศการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือด าเนินงานนิเทศ ติดตามการ
จัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามผลตามเป้าหมาย  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563  
(จ านวน 3 ครั้งละ 1 วัน) 

- 7,650 - - 7,650 น.ส.จตุพร  
ปัญโญใหญ่ 
และคณะ 

2. จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มแผนนิเทศ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 - จ านวน 40 เล่ม    

- 10,000 - - 10,000 

3 ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - - - 

4 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน   

- - - 2,350 2,350 

รวม - 17,650 - 2,350 20,000  
 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
1.1 ประชุมครั้งที่ 1 (1 วัน 15 คน)   
- ค่าอาหารกลางวัน (มื้อละ 100บาท x 1มื้อ x 15คน)   
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
  (ม้ือละ 35 บาท x 2 มื้อ x 15คน)  
1.2 ประชุมครั้งที่ 2 (1 วัน 15 คน)   
- ค่าอาหารกลางวัน (มื้อละ 100บาท x 1มื้อ x 15คน)  
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
  (ม้ือละ 35 บาท x 2 มื้อ x 15 คน)  
1.3 ประชุมครั้งที่ 3 (1 วัน 15 คน)   
- ค่าอาหารกลางวัน (มื้อละ 100บาท x 1มื้อ x 15คน)  
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   
  (ม้ือละ 35 บาท x 2 มื้อ x 15 คน) 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 

1,500 
 

1,050 
 

1,500 
 

1,050 
 

1,500 
 

1,050 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 

1,500 
 

1,050 
 

1,500 
 

1,050 
 

1,500 
 

1,050 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 7,650 - 7,650 

2. จัดพิมพ์และจัดท ารูปเล่มแผนนิเทศการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 40 เล่ม    

- 10,000 - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 10,000 - 10,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

- ค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 

- 
 

- 
 

2,350 
 

2,350 
รวมกิจกรรมที่ 3 - - 2,350 2,350 

รวมทั้งสิ้น - 17,650 2,350 20,000 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3     
มีการจัดท ารูปเล่มแผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 40 เล่ม และในรูปแบบไฟล์เอกสาร เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษามีแผนการ
นิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือ แนวทางการปฏิบัติงาน และ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) กลุ่มนิเทศการศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 มีแผนนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ กรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
 2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา ได้ทราบกรอบ แนวทางการด าเนินงานของของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการด าเนินงานให้มี
ความสอดคล้อง 
 3) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที ่6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 15 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
    มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจตุพร  ปัญโญใหญ่ และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน - พฤษภาคม 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550 โดยก าหนด
จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี       
มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี มีความพร้อมเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
 
 การที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ศักยภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรนั้น กระบวนการจัดการเรียน
การสอนนับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และผู้ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนคือครูผู้สอน ดังนั้น
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานของหลักสูตรและตรงตามตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้นมา เพ่ือนิเทศ
ติดตาม และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถ มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 

    1) เพ่ือนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด และในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

 

 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       1) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
     1) นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ก่อนการเปิด    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
จ านวน 154 โรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
        1) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 
ลายมือสวย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
      

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

(บาท) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

(บาท) 

1. ประชุมปฏิบัติการวางแผน ก าหนด
กรอบการนิเทศและสร้างเครื่องมือ
นิเทศ 

- - - - - น.ส.จตุพร  
ปัญโญใหญ่ 

2. นิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

- - 40,000 - 40,000 

3. สรุป รายงานผล การด าเนินงาน  - - - - - 
รวม - - - - 40,000  

 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 40,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดกรอบการนิเทศ และสร้าง

เครื่องมือนิเทศ 
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
(กตปน. 9 คน, รอง ผอ.สพป.ชม.3 3 คน, ผอ.กลุ่ม  
 9 คน นายกสมาคมอ าเภอ 5 คน ศึกษานิเทศก์ 13คน) 
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5 อ าเภอ  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 38 คน x 2 วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 (เชี่ยวชาญ)  
  (270 บาท x 2 วัน = 540 บาท) 

 
 
 
 

- 
- 
 

-        

 
 
 
 

21,220 
18,240 

 
540 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 

 
 
 
 

21,220 
18,240 

 
540 

รวมกิจกรรมที่ 2  40,000  40,000 
3. สรุปผล  รายงานผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม    
ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ครั้ง 
 

- การนิเทศ - แบบนิเทศ 

2. ร้อยละ 80 ของครผูู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการ    
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การนิเทศ - แบบนิเทศ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครผูู้สอนโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ
สามารถอ่านออก เขียนได ้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติ 

 
  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จึงก าหนดปัจจัยความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  

 1. ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะต้องด าเนินการตาม
โครงการที่ระบไุว้ในแผนปฏิบัติการ 

 2. ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

        - รายงานผลตามแบบรายงานผลการด าเนินโครงการของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายในวันที่ 15 ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส เพ่ือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะได้รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการลงในระบบ eMENSCR 
ในแต่ละไตรมาส 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละ
โครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
และการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ จุดเน้น รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
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187 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 
 
 
 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่             
27 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมทั้งได้อนุมัติเป็นหลักการว่า ในกรณีที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ได้ระบุข้างต้น และหากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการและปรับสัดส่วนการใช้
งบประมาณได้ตามความเหมาะสม 

 
 

อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 

 (นายอนุกูล  ศรีสมบัติ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
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189 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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191 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 

ค าสั่ง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 

ที่ ๔๗๒/๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

********************* 
 

 ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะด าเนินการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพื่อใช้เป็นกรอบ 
แนวทาง ในการบริหารจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และบริบทของ
เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
   

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้นโยบาย  ข้อแนะน า  ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
     ของฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓         ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๑.๓ นางนุชสรา  ปานทองค า         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๑.๔ นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๑.๕ นางอ าพร  สาสัตย ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสวุรรณ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๑.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๑.๘ นางนลินี  กิตินา่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิฯ  กรรมการ 
๑.๙ นางนริสา  พงษพ์านิช   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๑.๑๐ นายดวงจนัทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑.๑๑ นางประทุม  ตามไท   นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
๑.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
     ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๑.๑๓ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน้าที่จัดท าโครงการ ก าหนดกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน เพื่อ
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓           ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓        รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางนุชสรา  ปานทองค า         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๒.๔ นายพิเศรษฐ์/..... 
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 ๒.๔ นายพิเศรษฐ์  ไชยสุภา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
๒.๕ นางอ าพร  สาสัตย ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวเพ็ญวิภา  พรหมสวุรรณ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๒.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๒.๘ นางนลินี  กิตินา่น   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงนิฯ  กรรมการ 
๒.๙  นางนริสา  พงษพ์านิช   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๒.๑๐ นายดวงจนัทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
๒.๑๑ นางประทุม  ตามไท   นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ  กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
๒.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
๒.๑๓ นายสุนทร  เกษเกษี   ผอ.โรงเรียนบ้านขอบด้ง   กรรมการ 
๒.๑๔ นายสมนึก  อินหวัน   ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮา่ง  กรรมการ 
๒.๑๕ นายสุข  จันทร์เสาร์   ผอ.โรงเรียนบ้านต้นโชค   กรรมการ 
๒.๑๖ นายบรรเจิด  วิมลสุจริต  ผอ.โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย  กรรมการ 
๒.๑๗ ว่าที่ ร.อ.เสกสันต์  ครองสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านเวียงแหง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวสักการะ  ทนันชยั  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวพิสมัย  อะโน  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวศิพาณัฎฐ์  ใจสตัย์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๑ นางรัชนี  อุดทา   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๓ นายเจษฎา  ก้องสาคร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๔ นางอลิสตรา  อ่อนอัด  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๕ นางสาวพัชริดา ล านักเนตร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๖ นางพรกมล เกษามูล   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๗ นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๘ นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตะ๊ปัญญา ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๙ นายวรกันต์  ศรีวิชัย   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๓๐ นายศรีมงคล  ขุนรินชา  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
๒.๓๑ นางเอ้ืองพร  สุภา   นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๒.๓๒ นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม   นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๒.๓๓ นางพรพรรณ  ทองดอนพุ่ม  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๒.๓๔ นางสาวธิยารัศมิ์ นนทวงษ์โชติ  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๒.๓๕ นายเสกสรรค์  ค าทร     นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
๒.๓๖ นางสาวรสรินย์  ฐิติเศรษฐโสภณ นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
๒.๓๗ นางสาวกัญชพร  ซาวบญุตัน  นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
๒.๓๘ นายโกมล  แก้วใส่เงิน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  กรรมการ 
๒.๓๙ นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช  นักวิชาการเงินและบัญช ี   กรรมการ 
๒.๔๐ นางสาววาสินี วนัทานุ  อัตราจ้าง     กรรมการ 

๒.๔๑ นายสกนธส์รรค์/..... 
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๒.๔๑ นายสกนธส์รรค์ ค าแพร  อัตราจ้าง    กรรมการ 
๒.๔๒ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔๓ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๔๔ นางศิริพร จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๒.๔๕ ว่าที่ ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๔๖ นางสาวชญานน์นท์  อนิตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๔๗ นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๒.๔๘ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธธินกัณฐ์    พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

๓. คณะกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔       
มีหน้าที่จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการฯ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก่อนน าไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง ผอ.สพป.ชม.๓   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางศิริพร  จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 

๓.๓ นายไกรสร  จาวรรณะ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
 ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

๓.๔ ว่าที่ ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
๓.๕ นางสาวชญานน์นท์  อินตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
๓.๖ นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 

 ๓.๗ นางสาวจันวนีา  สุวรรณ์  ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ นายดิศนนัท์  ศรีวิลัย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๙ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธิธนกัณฐ์   พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน จัดจ้าง และจัดท าเอกสารทางการเงินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
    ประกอบด้วย  
 ๔.๑ จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท        รอง.ผอ.สพป.ชม.๓                 ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางนลินี  กิติน่าน            ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาววาสนา  อุ่นบุญตัน  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 
 ๔.๔ นางวริณทร  เต๋จ๊ะนงั   พนักงานราชการ                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓    

                                                                                                           
  

  (นายอนุกลู  ศรีสมบัติ) 
                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต ๓ 

 
 



 

 

วิสัยทัศน ์

“สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี” 

Creating Educational Opportunity and Equality and Developing Student’s Quality 

Along Multicultural Process utilizing Innovation and Technology 


