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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 และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชน
ทราบทั่วกันด้วย” 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สนอ งต่ อค ว ามต้ อ ง ก า ร ขอ งผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย  แล ะ ส าม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น ก รอบแนวทา ง ในกา รบริ ห า ร                                                                                   
จัดการศึกษาที่ สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนการศึกษาชาติ  20 ปี  นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด จนสามารถน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 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 
2565 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. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 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 
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 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 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 5 อ าเภอประกอบด้วย 
อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย  อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอเวียงแหง 
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  โทรศัพท์ :  053 - 346666, 053 – 346661 – 65  
  โทรสำร :  053 – 346660  
  เว็บไซต์ :  https://www.cmarea3.go.th/2020  
  Facebook :  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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 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   
 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 25 มิถุนายน 2564) 
 

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 27 20 1 48 16 0 1 6 1 0 
แม่อาย 23 12 1 36 3 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 91 59 3 153 41 13 5 15 6 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ/ผู้เรียน 
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2. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กจ ำแนกรำยอ ำเภอ  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวนโรงเรียน 

ทั้งหมด 

โรงเรียนขนำดเล็ก 
จ ำนวน  

(โรงเรียน) 
ร้อยละ  

(ของ รร. ทั้งหมด) 
เชียงดำว 39 15 9.80 
ฝำง 48 16 10.46 
แม่อำย 36 3 1.96 
เวียงแหง 9 - - 
ไชยปรำกำร 21 7 4.58 

รวม 153 41  26.80 
 

3. จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
   (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

ระดับชั้น 
อ ำเภอ 

รวม 
ฝำง แม่อำย ไชยปรำกำร เชียงดำว เวียงแหง 

อ.1 278 106 63 115 34 596 
อ.2 973 850 444 676 311 3,254 
อ.3 1,131 1,015 516 898 312 3,872 

รวมปฐมวัย 2,382 1,971 1,023 1,689 657 7,722 
ป.1 1,410 1,249 617 1,430 459 5,165 
ป.2 1,313 1,102 603 1,477 429 4,924 
ป.3 1,319 1,036 596 1,404 405 4,760 
ป.4 1,244 1,004 524 1,327 391 4,490 
ป.5 1,109 893 506 1,272 350 4,130 
ป.6 1,017 860 479 1,109 381 3,846 

รวมประถม 7,412 6,144 3,325 8,019 2,415 27,315 
ม.1 856 490 252 610 187 2,395 
ม.2 734 468 226 524 193 2,145 
ม.3 623 435 213 482 175 1,928 

รวม ม.ต้น 2,213 1,398 691 1,616 555 6,468 
ม.4 13 0 0 50 27 90 
ม.5 9 0 0 30 26 65 
ม.6 6 0 0 37 21 64 

รวม ม.ปลำย 28 0 0 117 74 219 
รวมทั้งสิ้น 12,305 9,508 5,039 11,441 3,701 41,724 
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4. จ ำนวนผู้เรียนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
1. บ้านถ้ า เชียงดาว - - 62 6 - - 62 6 ประถม 
2. บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว 16 2 86 6 - - 102 8 ปฐมวัย-ประถม 
3. บ้านทุ่งละคร เชียงดาว - - 68 6 - - 68 6 ประถม 
4. บ้านดอน เชียงดาว - - 79 6 - - 79 6 ประถม 
5. บ้านห้วยทรายขาว เชียงดาว 22 2 56 6 - - 78 8 ปฐมวัย-ประถม 
6. บ้านออน เชียงดาว 27 2 58 6 - - 85 8 ปฐมวัย-ประถม 
7. บ้านวังมะริว เชียงดาว - - 73 6 - - 73 6 ประถม 
8. บ้านหนองบัว เชียงดาว - - 85 6 - - 85 6 ประถม 
9. ดอยสามหมื่น เชียงดาว - - 37 6 23 3 60 9 ประถม-ม.ต้น 
10. บ้านแม่แมะ เชียงดาว 11 3 64 6 - - 75 9 ปฐมวัย-ประถม 
11. บ้านสันป่าเกี๊ยะ เชียงดาว 45 3 71 6 - - 116 9 ปฐมวัย-ประถม 
12. บ้านป่าบง เชียงดาว 14 2 93 6 - - 107 8 ปฐมวัย-ประถม 
13. วัดจอมคีรี เชียงดาว 15 3 58 6 - - 73 9 ปฐมวัย-ประถม 
14. บ้านสบคาบ เชียงดาว 15 2 71 6 - - 86 8 ปฐมวัย-ประถม 
15. วัดปางมะโอ เชียงดาว 7 2 12 6 - - 19 8 ปฐมวัย-ประถม 

รวมเชียงดำว 172 21 973 90 23 3 1,168 114  
16. บ้านหัวฝาย ฝาง 5 2 103 6 - - 108 8 ปฐมวัย-ประถม 
17. บ้านป่าบง ฝาง 22 2 82 6 - - 104 8 ปฐมวัย-ประถม 
18. บ้านโป่งน้ าร้อน ฝาง 23 2 68 6 - - 91 8 ปฐมวัย-ประถม 
19. บ้านสันม่วง ฝาง 20 3 31 6 - - 51 9 ปฐมวัย-ประถม 
20. บ้านดงป่าลัน ฝาง 27 3 39 6 - - 66 9 ปฐมวัย-ประถม 
21. บ้านสันต้นเปา ฝาง 8 3 26 6 - - 34 9 ปฐมวัย-ประถม 
22. บ้านห้วยห้อม ฝาง 31 3 67 6 - - 98 9 ปฐมวัย-ประถม 
23. บ้านหนองขวาง ฝาง 17 3 57 6 - - 74 9 ปฐมวัย-ประถม 
24. บ้านแม่งอนกลาง ฝาง 23 2 45 6 - - 68 8 ปฐมวัย-ประถม 
25. บ้านต้นส้าน ฝาง 30 2 59 6 - - 89 8 ปฐมวัย-ประถม 
26. ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝาง 28 3 32 6 28 3 88 12 ปฐมวัย- ม.ต้น 
27. บ้านแม่ใจ ฝาง 42 3 48 6 - - 90 9 ปฐมวัย-ประถม 
28. บ้านห้วยบอน ฝาง 28 2 75 6 - - 103 8 ปฐมวัย-ประถม 
29. บ้านศรีดอนชัย ฝาง 16 3 47 6 - - 63 9 ปฐมวัย-ประถม 
30. บ้านสันทราย ฝาง 8 2 44 6 - - 52 8 ปฐมวัย-ประถม 
31. วัดศรีบุญเรือง ฝาง 17 2 100 6 - - 117 8 ปฐมวัย-ประถม 

รวมฝำง 345 40 923 96 28 3 1,296 139  
32. บ้านห้วยปู แม่อาย 22 2 82 6 - - 104 8 ปฐมวัย-ประถม 
33. บ้านสันป่าเหียว แม่อาย 14 2 78 6 - - 92 8 ปฐมวัย-ประถม 
34. บ้านดอนชัย แม่อาย 22 2 92 6 - - 114 8 ปฐมวัย-ประถม 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
ปฐมวัย ประถม ม.ต้น รวมทั้งสิ้น ระดับ 

ที่เปิดสอน นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 
รวมแม่อำย 58 6 252 18 - - 310 24  

35. บ้านปงต า ไชยปราการ 18 2 54 6 25 3 97 11 ปฐมวัย-ม.ต้น 
36. บ้านห้วยบง ไชยปราการ 15 2 50 6 - - 65 8 ปฐมวัย-ประถม 
37. วัดอรัญญวาสี ไชยปราการ 20 2 50 6 - - 70 8 ปฐมวัย-ประถม 
38. บ้านห้วยต้นตอง ไชยปราการ 40 3 67 6 - - 107 9 ปฐมวัย-ประถม 
39. บ้านเวียงผาพัฒนา ไชยปราการ 27 2 42 6 - - 69 8 ปฐมวัย-ประถม 
40. บ้านถ้ าตับเตา ไชยปราการ 35 3 66 6 - - 101 9 ปฐมวัย-ประถม 
41. บ้านผาแดง ไชยปราการ 31 3 57 6 - - 88 9 ปฐมวัย-ประถม 

รวมไชยปรำกำร 186 17 386 42 25 3 597 62  
รวมทั้งสิ้น 761 84 2,534 246 76 9 3,371 339  

 
5. จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

            * ลูกจ้างชั่วคราว 

 
1 
3 
12 
37 
2 
11 

ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ  
           * ผู้อ านวยการโรงเรียน 
           * รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
           * ข้าราชการครู 
           * พนักงานราชการ 
           * ลูกจ้างประจ า   
           * ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง 
           * ลูกจ้างรายเดือนนักการภารโรง (จากโครงการคืนครูฯ) 
           * ลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.) ดังนี้ 
             - ครูธุรการ 
             - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
             - ครูวิกฤต 
             - ครูวิทย์-คณิต 
             - ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
             - บุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
126 
25 

1,879 
113 
28 
28 
20 
 

153 
59 
65 
12 
3 
15 
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6. 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 
 

7. รำยช่ือโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    จ านวน 27 โรงเรียน 
      1. โรงเรียนบ้านเชียงดาว    2. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 
  3. โรงเรียนบ้านปางเฟือง    4. โรงเรียนบ้านเมืองคอง 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย   6. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
  7. โรงเรียนบ้านแม่นะ    8. โรงเรียนบ้านปงต า 
  9. โรงเรียนวัดป่าแดง    10. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
  11. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   12. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 
  13. โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น    14. โรงเรียนบ้านแม่ข่า 
  15. โรงเรียนบ้านแม่คะ    16. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
  17. โรงเรียนบ้านปางสัก    18. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
  19. โรงเรียนวัดนันทาราม    20. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 
  21. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ    22. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 
  23. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย   24. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 
  25. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ   26. บ้านจอง 
  27. บ้านเวียงแหง 
 

8. โรงเรียนคุณภำพ (โรงเรียนคุณภำพของชุมชน)     จ านวน  3  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนบ้านเมืองคอง   อ าเภอเชียงดาว 
  2. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง   อ าเภอฝาง 
  3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ าเภอแม่อาย  
 

9. โรงเรียนต้นแบบ Stand Alone      จ านวน  1  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 ฯ  อ าเภอฝาง 
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10. โรงเรียนพักนอนและจ ำนวนนักเรียนพักนอน ภำคเรยีนที่ 2/2564   จ านวน 13 โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนพักนอน 
ระดับ 

ปฐมวัย 
ระดับ 
ประถม 

ระดับ 
ม.ต้น 

ระดับ 
ม.ปลำย 

รวม 

1. บ้านห้วยม่วง 192 1 40  - - 41 
2. บ้านวังมะริว 73 - 15  - - 15 
3. เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 715 - 11 8 - 19 
4. บ้านแม่แมะ 75 12 58 - - 70 
5. บ้านนามน 239 - 50 40 - 90 
6. ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 214 31 63 - - 94 
7. บ้านสันต้นหมื้อ 569 - - 11 3 14 
8. ดอยสามหมื่น 60 - 19 9 - 28 
9. บ้านหนองบัว 85 - 69 - - 69 
10. โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 426 6 75 28 - 109 
11. บ้านห้วยจะค่านฯ 209 - 35 14 - 49 
12. บ้านเมืองคอง 148 - 20 14 - 34 
13. บ้านแม่นะ 309 - - 12 - 12 

รวม 3,314 50 455 136 3 644 
 

11. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน ำ สพฐ. ระดับ 3 ดำว     จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9    2. โรงเรียนบ้านแม่สาว 
 3. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย   
 

12. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย    จ านวน  10  โรงเรียน 
 - โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 
     1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง    2. โรงเรียนบ้านแม่สาว   
    3. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น    4. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
    5. โรงเรียนบ้านเชียงดาว  
 - ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำย   
    1. โรงเรียนบ้านแม่คะ     2. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 

   3. โรงเรียนบ้านอ่าย        4. โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
   5. โรงเรียนบ้านปางป๋อ 
   

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

 

14. โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนสุจริตพระรำชทำน    จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง        
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15. 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 

 

16. โรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ       จ านวน  1  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 

17. โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 
 2. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 
 3. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) 
  

18. โรงเรียนโครงกำรหลวง       จ านวน  4  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9ฯ 
 2. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ 
 3. โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 
 4. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
  

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

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

21. ศูนย์กำรเรียนรู้และสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 - ศูนย์กำรเรียนรู้        จ านวน  6  โรงเรียน   

 1. โรงเรียนบ้านโป่งนก    2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 3. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว   4. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 
 5. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน    6. โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 
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 - สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ      จ านวน  41  โรงเรียน 
  อ ำเภอฝำง        
  1. โรงเรียนบ้านม่วงชุม    2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
  3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้    4. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
  5. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง    6. โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 
  7. โรงเรียนบ้านโป่งนก    8. โรงเรียนบ้านแม่คะ 
  9. โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง   10. โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 
  11. โรงเรียนบ้านหนองขวาง   12. โรงเรียนบ้านปางสัก 
 

  อ ำเภอแม่อำย 
  1. โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู   2. โรงเรียนบ้านห้วยปู 
  3. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ   4. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ า 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง   6. โรงเรียนบ้านโล๊ะ   
  7. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย    8. โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 
  9. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ  10. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 
  11. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 
 

  อ ำเภอไชยปรำกำร 
  1. โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น   2. โรงเรียนแม่ทะลบ 
  3. โรงเรียนบ้านภ้ าตับเตา    4. โรงเรียนบ้านผาแดง 
  5. โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
  อ ำเภอเชียงดำว 
 

  1. โรงเรียนบ้านปางเฟือง    2. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 
  3. โรงเรียนบ้านแม่นะ    4. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
  5. โรงเรียนบ้านใหม่    6. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 
  7. โรงเรียนบ้านรินหลวง    8. โรงเรียนพัฒนาต้นน้ าขุนคอง 
  9. โรงเรียนบ้านป่าบง 
 

  อ ำเภอเวียงแหง 
  1. โรงเรียนบ้านนามน    2. โรงเรียนบ้านเวียงแหง 
  3. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง   4. โรงเรียนบ้านปางป๋อ    
 

22. โรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน 
      ของโรงเรียน        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  
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23. 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 
 

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

25. โรงเรียนในโครงกำรร้อยใจรักษ์      จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    2. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
 3. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
26. โรงเรียนทีจ่ัดกำรเรียนกำรสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)  จ านวน  3  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3    2. โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 
 3. โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 
 

27. โรงเรียนในโครงกำรอ่ำงขำงโมเดล      จ านวน  5  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านขอบด้ง     2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 ฯ 
 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 9 ฯ 
 9. โรงเรียนบ้านดงป่าลัน     10. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 
 11. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง     12. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 
 13. โรงเรียนวิรุณเทพ     14. โรงเรียนบ้านกองลม 
 15. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง    16. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 17. โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน     18. โรงเรียนบ้านรินหลวง 
 19. โรงเรียนบ้านออน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

29. โรงเรียนคู่พัฒนำ (โรงเรียน ตชด. สังกัด กก.ตชด.33)    จ านวน  6  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านแม่สาว     โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. เฮียงไทยธ ารงค ์
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ 
  3. โรงเรียนบ้านม่วงชุม   โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. อาโอยาม่า 
 4. โรงเรียนแกน้อยศึกษา   โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. บ้านหนองแขม 
 6. โรงเรียนดอยสามหมื่น   โรงเรียนคู่พัฒนา  โรงเรียน ตชด. เบญจม 1 
 

30. โรงเรียนที่ด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤษศำสตร์โรงเรียน) จ านวน 30 โรงเรียน 
 1. โรงเรียนบ้านม่วงชุม     2. โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 
 3. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง)    4. โรงเรียนบ้านโป่งนก   
  5. โรงเรียนบ้านแม่คะ     6. โรงเรียนบ้านปางปอย   
 7. โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย    8. โรงเรียนบ้านโป่งน้ าร้อน 
 9. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง     10. โรงเรียนวัดศรีบุญเรื่อง 
  11. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย    12. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 
 13. โรงเรียนบ้านหนองยาว    14. โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง)  
  15. โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง    16. โรงเรียนบ้านนาหวาย 
 17. โรงเรียนบ้านรินหลวง     18. โรงเรียนบ้านปางเฟือง 
 19. โรงเรียนบ้านแม่แมะ     20. โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 
 21. โรงเรียนบ้านห้วยปู     22. โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 
 23. โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง    24. โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ 
  25. โรงเรียนบ้านท่ามะแกง    26. โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 
 27. โรงเรียนบ้านหัวฝาย     28. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 
  29. โรงเรียนบ้านเวียงแหง     30. โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 
 
 
 
1. เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน  
    (National Test : NT) ปี 2561 – 2563 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 
 
 

 
 
 

ด้ำน 
ระดับประเทศ 

ปี 2563 
สพป.ชม.3 ต่ ำกว่ำ/ 

สูงกว่ำ ปท. ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 
ภำษำไทย 47.46 46.43 46.85 46.22 -1.24 
คณิตศำสตร ์ 40.47 43.16 46.15 41.21 0.74 
ด้ำนเหตุผล ไม่จัดสอบ 42.14 ไม่จัดสอบ ไม่จัดสอบ - 

 
 

จำกตำรำง : ผลการประเมิน NT ปีการศึกษา 2561 – 2563 ของ สพป.ชม.3 พบว่า ผลการประเมินด้านภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.ชม.3 เท่ากับ 46.22 ซึ่งต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ (46.43) และปีการศึกษา 
2562 (46.85) และต่ ากว่าระดับประเทศ -1.24 (47.46) ส่วนผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
ของ สพป.ชม.3 เท่ากับ 41.21 ซึ่งต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 (43.16) และปีการศึกษา 2562 (46.15) แต่สูงกว่า
ระดับประเทศ 0.74 (40.47) 

 
 

 

 
 
 
 

ผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net)  
ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 

 
 
1) ผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
 
 

 
                             

สาระ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 2563 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 62 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 52.11 44.45 51.17 +6.72 51.17 56.20 -5.03 
ภาษาอังกฤษ 30.90 27.51 33.47 +5.96 33.47 43.55 -10.08 
คณิตศาสตร์ 31.73 28.99 25.95 -3.04 25.95 29.99 -4.04 
วิทยาศาสตร์ 37.99 32.54 35.36 +2.82 35.36 38.78 -3.42 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 38.18 33.37 36.49 +3.12 36.49 42.13 -5.64 

 
 
จำกตำรำง : ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 ของ สพป.ชม.3 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 ของ สพป.ชม.3 วิชำภำษำไทย เท่ากับ 51.17 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 6.72 แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ 5.03 (56.20), วิชำภำษำอังกฤษ เท่ากับ 33.47 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ 5.96 แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ 10.08 (43.55), วิชำคณิตศำสตร์ เท่ากับ 25.95 ลดลงจาก            
ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 3.04 และต่ ากว่าระดับประเทศ 4.04 (29.99), วิชำวิทยำศำสตร์ เท่ากับ 35.36 เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 2.82 แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ 3.42 (38.78), โดย เฉลี่ยรวม 4 สำระ เท่ากับ 
36.49 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 3.12 แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ 5.64 (42.13)       
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

2) ผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
 
 

 
 

สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 62 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 52.00 53.23 52.18 -1.05 52.18 54.29 -2.11 
ภาษาอังกฤษ 26.28 29.12 28.97 -0.15 28.97 34.38 -5.41 
คณิตศาสตร์ 26.65 23.25 22.25 -1.00 22.25 25.46 -3.21 
วิทยาศาสตร์ 34.85 29.62 28.76 -0.86 28.76 29.89 -1.13 
เฉลี่ยรวม 4 สำระ 34.95 33.81 33.04 -0.77 33.04 36.01 -2.97 

  
 

จำกตำรำง : ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 ของ สพป.ชม.3 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 ของ สพป.ชม.3 วิชำภำษำไทย เท่ากับ 52.18 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 1.05 และต่ ากว่าระดับประเทศ 2.11 (54.29), วิชำภำษำอังกฤษ เท่ากับ 28.97 ลดลงจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ 0.15 และต่ ากว่าระดับประเทศ 5.41 (34.38), วิชำคณิตศำสตร์ เท่ากับ 22.25 ลดลงจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ 1.00 และต่ ากว่าระดับประเทศ 3.21 (25.46), วิชำวิทยำศำสตร ์เท่ากับ 28.76 ลดลงจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ 0.86 และต่ ากว่าระดับประเทศ 1.13 (28.89), โดย เฉลี่ยรวม 4 สำระ เท่ากับ 33.04 ลดลงจาก        
ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.77 และต่ ากว่าระดับประเทศ 2.97 (36.01) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

3) ผลกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

 
 
 

 
สาระ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ปีการศึกษา เพิ่มขึ้น/ลดลง 

จากปี 62 สพป.ชม 3 ประเทศ 
สูงกว่า/   
ต่ ากว่า 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 37.76 28.90 28.97 +0.07 28.97 44.36 -15.39 
สังคมศึกษา 30.90 29.95 29.53 -0.42 29.53 35.93 -6.40 
ภาษาอังกฤษ 22.98 20.82 22.48 +1.66 22.48 29.94 -7.46 
คณิตศาสตร์ 20.77 16.21 16.14 -0.07 16.14 26.04 -9.90 
วิทยาศาสตร์ 24.71 23.81 23.45 -0.36 23.45 32.68 -9.23 
เฉลี่ยรวม 5 สำระ 27.42 23.93 24.11 +0.18 24.11 33.79 -9.68 

 
 

จำกตำรำง : ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 ของ สพป.ชม.3 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 ของ สพป.ชม.3 วิชำภำษำไทย เท่ากับ 28.97 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 0.07 แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 15.39 (44.36), วิชำสังคมศึกษำ เท่ากับ 29.53 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 0.42 และต่ ากว่าระดับประเทศ 6.40 (35.93), วิชำภำษำอังกฤษ เท่ากับ 22.48 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ 1.66 แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ 7.46 (29.94), วิชำคณิตศำสตร์ เท่ากับ 16.14 ลดลงจากปีการศึกษา 
2562 เท่ากับ -0.07 และต่ ากว่าระดับประเทศ 9.90 (26.04), วิชำวิทยำศำสตร์ เท่ากับ 23.45 ลดลงจาก              
ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.36 และต่ ากว่าระดับประเทศ 9.23 (32.68), โดยเฉลี่ยรวม 5 สำระ เท่ากับ 24.11 
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.18 แตต่่ ากว่าระดับประเทศ 9.68 (33.79) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 

 
 
 

 
 

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. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาใหม ่เขต 3 

 

2.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน     
ถือเป็นพรอันสูงสุด 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 รู้จักดูแลช่ วยเหลือซึ่ 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. 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 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

100 

เป้ำหมำย มำตรกำร และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
4Qs 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
4Qs 

 



26 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
2. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ

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

85 

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

100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

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

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 ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
  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) เพ่ือพัฒนากระบวน 
การคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  18. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  19. ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดย
เน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น

และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
100 

2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม มี
วินัย และสติปัญญา 

90 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยตามช่วงวัย 75 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
90 

5. ร้อยละของผู้ เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก

ชาติพันธุ์ และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

100 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

75 

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

75 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  

85 

10. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

90 

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

60 

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

+5 

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

80 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มากกว่า
ร้อยละ 65 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

70 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะคณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัล ภาษาอังกฤษ 

70 

16. ร้อยละของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

100 

17. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผล          
การวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 

100 

18. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศใน
ด้านต่างๆ 

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 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
95 

2. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

90 

4 ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) 

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 
1. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

80 

2. สถานศึกษามีการส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก     
ข้ามชาติ 

80 

3. ร้อยละผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

100 

4. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ 

100 

7. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ 
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 
1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

90 

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก    
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

100 

3. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์ 

95 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ 
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

95 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

90 

 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้ำหมำย 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่

ทันสมัย (Big Data) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมองค์กร เป็นองค์กรน่าดู น่าอยู่ ที่ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สร้างนวัตกรรม น าเทคโนโลยี 
พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

มำตรกำร  
   1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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     4. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
     5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
     6. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
     7. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
     8. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ศูนย์เครือข่าย ฯลฯ 
     9. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่ มี

ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 

100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนว
ทางการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่แต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

100 

4. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น
ฐาน 

100 

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

100 

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

90 

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

100 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

100 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมข้ึน 50 
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ครบตาม

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

100 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ถูกต้องตามขั้นตอน 100 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีไดอ้ย่างถูกต้อง  
 

100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
13. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 
100 

14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดระบบและควบคุมการ
บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

100 

15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

100 

16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในได้อย่างถูกต้อง 

100 

17. ร้อยละของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

100 
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 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 

 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กชาติพันธุ์ ให้ได้รับโอกาสทาง
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 

 
 
 
 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
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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” 
เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย โอกำส คุณภำพ และประสิทธิภำพ 

 

A :  Area Based Management คือ ใช้พ้ืนที่เป็นฐานการพัฒนา 
I  :  Innovation    คือ สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
         พัฒนางาน 
T :  Technology   คือ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ 
         จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ควำมปลอดภัย    คือ - ความปลอดภัยของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
           สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โอกำส         คือ - เด็กปฐมวัยได้ เข้าเรียนทุกคน เด็กและเยาวชนได้รับ  

การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  และส่ งเสริม ให้ เด็ ก พิ การ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ        
มีทักษะในการด าเนินชีวิต 

คุณภำพ         คือ - ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21    
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  

             - ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน   
สมรรถนะ  

ประสิทธิภำพ   คือ - พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
           และข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม
           ของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
           ชุมชน 
         - สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
         - เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
           การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ .  2565  เพื ่อใช้ในการบริหารงานและด าเนินงาน          
ตามแผนปฏิบัติการ  รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) จ าแนกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 

 1. งบบริหารจัดการ สพป.ชม.3      จ านวน   1,734,000 บาท   
                                                                   (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  

 2. งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน    1,056,000 บาท 
          (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
 

 3. งบค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน  จ านวน    210,000 บาท 
       (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
  

 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 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 

1. งบบริหารจัดการ สพป.ชม.3 

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุม (กตปน.) 14,000 

2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 300,000 

3) ค่าซ่อมแซมพาหนะขนส่ง 150,000 

4) ค่าซ่อมแซม  50,000 

5) ค่าวัสดุส านักงาน 200,000 

6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 

7) ค่าสาธารณูปโภค 620,000 

8) ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน 150,000 

รวมงบบริหารจัดการ สพป. 1,734,000 

2. งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,056,000 

3. งบค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน 210,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ก าหนดโครงการ/งบประมาณ งบตามภารกิจและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้                    
จ านวน 36 โครงการ รวมงบประมาณ 1,056,000 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 วัน
ส าคัญตามประเพณีและ
งานวนัส าคัญอ่ืนๆ 
(หน้า 61) 

10,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบนัหลักของชาติ  ยดึมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

อ านวยการ 

2. โคก หนอง นา โมเดล 
สพป.ชม.3  (หนา้ 65)  

99,640 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

10. การ
ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อ านวยการ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการ 
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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. 

3. พัฒนาสถานศึกษา
โครงการคุณธรรม สพฐ. 
(หน้า 68) 

40,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

12. การ
พัฒนาการ
เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 

4. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวศาสตร์พระราชา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(สนบัสนนุโครงการร้อยใจ
รักษ์)  (หน้า 71) 

20,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

12. การ
พัฒนาการ
เรียนรู ้

12. ด้าน
การศกึษา 

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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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. ขับเคลื่อนสถานศึกษา
พอเพียงเป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” 
(หน้า 75) 

16,070 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

10. การ
ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

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 

6. พัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานสภานักเรียน 
สพป.ชม.3 ประจ าปี 
2565  (หน้า 79) 

(ไม่ใช้งบ) 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

1. ประเด็น 
ความมั่นคง 

12. ด้าน
การศึกษา 

1. จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
และเทิดทูน
สถาบนัชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

A : Area Based 
Management  
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพฒันา 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบนัหลักของชาติ  ยดึมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 185,710            
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 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. 

7. การประกวดนวัตกรรมทวิ/
พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3  (หน้า 81) 

20,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น 
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คน
เก่ง และมี
คุณภาพ มี
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

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

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

8. พัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ในพืน้ที่เขตการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565  (หน้า 85) 

20,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ประเด็น 
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และ 
มีคุณภาพ  
มีความสามารถ
ในการแข่งขัน 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมอื
สวยตามช่วงวัย 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

9. รักษ์ภาษาไทย ประจ าปี
การศึกษา 2565 
(หน้า 88) 

20,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ประเด็น 
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง และ 
มีคุณภาพ  
มีความสามารถ
ในการแข่งขัน 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่
สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมอื
สวยตามช่วงวัย 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. 

10. พัฒนากระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
ปีงบประมาณ 2565 
(หน้า 91) 

10,670 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 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนปฐมวัย
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม มีวินัย และ
สติปัญญา 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

11. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2565 
(หน้า 94) 

5,000 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 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเปน็พิเศษ (ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กชาติพันธุ์ 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) 
ได้รับการส่งเสริม สนบัสนนุ และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

นิเทศ 
ติดตามและ 
ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 75,670                
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 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. 

12. การเลื่อนระดับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
อ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 
(หน้า 98) 

5,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

13. การประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (PA) 
ต าแหน่งผูบ้ริหาร
การศึกษา,ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (หน้า 101) 

22,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

14. การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 
(หน้า 106) 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาวิชาชีพขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 17/2552 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552 
และว 10/2564 ลงวนัที่ 
20 พฤษภาคม 2564 
หลักสูตรส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (หน้า 109) 

51,430 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

บริหารงาน
บุคคล 

16. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ต าแหน่งผูบ้ริหาร
การศึกษา  (หน้า 112) 

27,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครู 
 

17. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่
ต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  (หน้า 115) 
 
 

60,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครู 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(หน้า 119) 

18,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครู 

19. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ  (หนา้ 123) 

15,300 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

20. ด้านการ
บริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การส่งเสริมความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ 

พัฒนาครู 

20. ส่งเสริมและพฒันา
นวัตกรรมทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 
(หน้า 126) 

45,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

12. ด้านการ
พัฒนาการ
เรียนรู ้

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่าน
การสร้างเครือข่ายชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community; PLC) 
(หน้า 130) 
 

15,000 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

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

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 

22. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ
visual thinking ส าหรับ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4    
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลเมืองนะ,
เมืองงายและทุ่งขา้วพวง 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  (หน้า 134) 

(ไม่ใช้งบ) 3. ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

นิเทศ 
ติดตาม
และ 

ประเมินผล 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 278,730            
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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. 

23. ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันา
สถานศึกษาในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจัด
การศึกษา โดยการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและนอก
ระบบ  (หน้า 138) 

20,000 4. ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

11. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศกึษา 

4. สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษา และ
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

A : Area Based 
Management 
คือ ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการ
พัฒนา 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพื้นที่ 

ส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 20,000                
 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ท าความดีด้วย
หัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 
(หน้า 142) 

20,000 5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. การเติบโต
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

5. ร้อยละ 85 ของ สพท. 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรและสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

อ านวยการ 
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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. 

25. ส่งเสริมสนบัสนุนและ
พัฒนาโรงเรียนในดา้น
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(หน้า 145) 

20,000 5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

18. การเติบโต
อย่างยั่งยืน 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก    
ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

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. 

26 ติดตาม ตรวจสอบการ
ควบคุมภายในดา้น
การเงินและการ
ด าเนินงานของ  
สพป.ชม.3 และ 
โรงเรียนในสังกัด 
(หน้า 149) 

50,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

21. การต่อต้าน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

11. ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ 
 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

10. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ได้รบัการ
ตรวจสอบภายในอยา่งเป็น
ระบบ ครบตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว ้

ตรวจสอบ
ภายใน 
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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. 

27. บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 2565 
(หน้า 153) 

50,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

6. ร้อยละ 100  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA)  

บริหารงาน
บุคคล 

28. บริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(หน้า 156) 

16,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

6. ร้อยละ 100  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

บริหารงาน
บุคคล 

29. การประชุมการยา้ย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(หน้า 160) 

35,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

6. ร้อยละ 100  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 

บริหารงาน
บุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. 

30. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  (หน้า 165) 

24,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

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

นโยบาย
และแผน 

31. ประชุมการพิจารณาจัดตั้ง
และจัดสรรงบประมาณ 
(หน้า 169) 

30,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

6. ร้อยละ 100  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 
 

นโยบาย
และแผน 

32. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
รายงานผลการด าเนนิงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
2565  (หน้า 173) 

10,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

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

นโยบาย
และแผน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. 

33. ประชุมข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565  (หน้า 176) 

2,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

17. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะ
บุคคลและบุคลากรที่มผีลงาน
เชิงประจักษ ์

การเงินและ
สินทรัพย์  

34. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานดา้นการ
พัสดุส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา  (หน้า 179) 

71,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

11. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

11. ด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิ
ชอบ 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

6. ร้อยละ 100  ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : 
ITA) 
 

การเงินและ
สินทรัพย ์

35. ประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 (หน้า 182) 

142,890 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 
 

อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. 

36. พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  (หน้า 186) 

25,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

12. ด้าน
การศึกษา 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

11. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่มีระบบประกนั
คุณภาพภายในที่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

นิเทศ 
ติดตาม 
และ

ประเมินผล 
รวมกลยุทธ์ที่ 6 455,890           

 
รวมทั้งสิ้น 1,056,000   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

โครงการที่รองบประมาณเพิ่มเติม จ านวน 4 โครงการ เป็นเงิน 170,000 บาท 
 

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. การจัดการเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาประจ าปี
งบประมาณ 2565  
(หน้า 193) 

25,000 6. ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

2. ด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน 

6. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

17. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะ
บุคคลและบุคลากรที่มผีลงาน
เชิงประจักษ ์

บุคคล 
 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรปฏิบัติงาน
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
(หน้า 196) 

100,000 3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

2. ด้านการ
บริหารราชการ
แผ่นดิน 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
บุคลากรทาง
การศึกษา 

A : Area Based 
Management คือ 
ใช้พื้นที่เปน็ฐานใน
การพัฒนา 

1. ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมความก้าวหนา้
ทางวชิาชีพ 

พัฒนาครู 
 

3. ส่งเสริม พัฒนาการจัด
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) และการ จัด
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
NEW DLTV  (หน้า 200)    

25,000 3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

2. ประเด็น การ
พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วง
ชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

4 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษา    
และลดความ
เลื่อมล้ าทาง
การศึกษา  

T : Technology 
คือ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดย
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

นิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. 

4. การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา
กระบวนการคิด 
เชิงค านวณ 
Computational 
Thinking  (หน้า 205) 

20,000 3. ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

12. ด้าน
การศึกษา 

2. พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี คนเก่ง 
และมีคุณภาพ มี
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

I : Innovation   
คือ สร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนางาน 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดย
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

นิเทศ 

รวมโครงการที่รองบประมาณ 170,000                
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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โครงการตามภารกิจและ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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61 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   งานราชพิธี  รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวันส าคัญอ่ืนๆ  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ 
ตวัชี้วัด    ข้อที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน 
    สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีระกูล  วงศ์สูน และนางสาววาสินี  วันทานุ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน 
นโยบายหลัก นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และในตัวชี้วัดของ สพป.ชม.3 ข้อที่ 1 ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 

 สพป.ชม.3 จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันรัฐพิธี และราชพิธีในห้วงปีงบประมาณ  2565 รวมทั้งสิ้น 12 
กิจกรรม ประกอบด้วย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ, วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ เพ่ือเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ และเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันงาน ราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณี
และงานวันส าคัญอ่ืนๆ 
 

 ดังนั้น กลุ่มอ านวยการ สพป.ชม.3 จึงจัดท าโครงการงานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณีและงานวัน
ส าคัญอ่ืนๆ ขึ้น เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไดม้ีโอกาสร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น 
 2) เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญตามประเพณี และวันส าคัญอ่ืนๆ                                                                                                             
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       - บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 จ านวน 85 คน เข้าร่วมกิจกรรมในงานราชพิธี รัฐพิธี    
วันส าคัญตามประเพณี และงานวันส าคัญอ่ืนๆ ครบทั้ง 12 กิจกรรม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชม.3 เกิดความภาคภูมิใจที่ มีความ
จงรักภักดี ปกป้องและเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 



62 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. 1.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  
"วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" 

- 500 - - 500 นายธีระกูล 
วงศ์สูน 
และ 
น.ส.วาสิน ี 
วันทานุ 

1.2 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)                  

- 1,000 - - 1,000 

1.3 พิธีถวายบังคมพระบรมราชา- 
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย 

- 500 - - 500 

1.4 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" 

- 500 - - 500 

1.5 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมราชวงศ"์ 

- - 500 - 500 

1.6 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่
ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช" 

- - 500 - 500 

1.7 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  
"วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว" 

- - 500 - 500 

1.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

- - 2,000 - 2,000 

1.9 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 
"วันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร" 

- - 500 - 500 

1.10 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  
"วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" 

- - - 500 500 

1.11 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- - - 2,000 2,000 

1.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- - - 1,000 1,000 

รวม - 2,500 4,000 3,500 10,000 
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5. งบประมาณ 

 งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมราชพิธี รัฐพิธี   

และวันส าคัญตามประเพณี และร่วมพิธีกับหน่วยงานของ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
1.1 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช" ถวายพานพุ่ม 

   
 
 

500 

 
 
 

500 

1.2 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
(วันยุทธหัตถี) ถวายพานพุ่ม 

  1,000 1,000 

1.3 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ถวายพานพุ่ม 

  500 500 

1.4 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน  "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" ถวายพานพุ่ม 

  500 500 

1.5 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์" ถวายพานพุ่ม 

  500 500 

1.6 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ถวายพวงมาลา 

  500 500 

1.7 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว"  ถวายพวงมาลา 

  500 500 

1.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี   
      - ผ้าริ้วสีม่วงและสีขาว 

   
2,000 

 

 
2,000 

 
1.9 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันคล้ายวันสรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา 
ธิบดินทร"  ถวายพวงมาลา 

  500 500 

1.10 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช"  ถวายพวงมาลา 

  500 500 

1.11 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       - ผ้าริ้วสีเหลืองและสีขาว 

   
2,000 

 
2,000 

1.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
       - ผ้าริ้วสีฟ้าและสีขาว 

   
 

1,000 

 
 

1,000 
รวมทั้งสิ้น   10,000 10,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

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

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 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   โคก หนอง นา โมเดล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
    เขต 3  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
    ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
    ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ “จิตอาสา 
พัฒนาอาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3” ไปเมื่อปีงบประมาณท่ีผ่านมานั้น เพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัด  และให้เกิดการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 และนโยบายรัฐบาล ที่จะสืบสาน รักษา สืบสาน ต่อยอด และพัฒนาประเทศ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการท า “เกษตรทฤษฎีใหม่” และตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือใช้เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในสังกัดในการบริหารจัดการน้ าและน าพ้ืนที่ว่างมาท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น
ส่วนๆ คือ พ้ืนที่แหล่งน้ าส าหรับเลี้ยงสัตว์น้ าและพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ซึ่งในการด าเนินการในแต่ละส่วนยังขาด  
สิ่งที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หลายประการ  
  

 เพ่ือให้โครงการสามารถการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัด และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ การน้อมน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในรูปแบบ       
“โคก หนอง นา โมเดล”  
 3.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในหน่วยงาน
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       -  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 จ านวน 1 แห่ง 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ที่มี
ความพร้อม เพื่อให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดมาศึกษาเรียนรู้ น าไปต่อยอดลงสู่สถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

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 วิเคราะห์ การแบ่ง
พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่เพาะปลูก 

15,280 - - - 15,280 นางประทุม 
ตามไท 

2. ด าเนินการตามโครงการ โคก หนอง นา 
โมเดลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

84,360 - - - 84,360 นางประทุม 
ตามไท 

รวม 99,640 - - - 99,640  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 99,640 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ จ านวน 53 คน 

เพ่ือวางแผนในการวิเคราะห์การแบ่งพ้ืนที่แหล่งน้ าและ
พ้ืนที่เพาะปลูก  
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (53 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
2) ค่าอาหารกลางวัน (53 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
3) ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 53 ชุด 
4) วัสดุ 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

3,710 
5,300 
3,000 

- 

 
 
 
 

- 
- 
- 

3,270 

 
 
 
 

3,710 
5,300 
3,000 
3,270 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 12,010 3,270 15,280 
2. ด าเนินการ จัดท า โคก หนอง นา โมเดล สพป.ชม.3  

- ค่าจ้างในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ท ากระชังปลา  
2. ท ากังหันวิดน้ า  
3. วางระบบน้ าบนแปลงผัก 
4. ขุดลอกคลอง 
5. ไม้ดอกไม้ประดับ 
6. ปรับพื้นที่ 

 
- 

 
84,360 

 

 
- 

 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 84,360 - 84,360 
รวมทั้งสิ้น - 96,370 3,270 99,640 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี
แหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล จ านวน 1 แห่ง 
 

1. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี
แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่ โคก หนอง นา โมเดล ทีส่ามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัด  
 

1. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 
 2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 หันมาปลูกและบริโภคพืช 
ผักสวนครัว ที่ปราศจากสารเคมี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน            
         3) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรียนรู้การมีส่วนร่วม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหน่วยงาน 
 4) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ การน้อมน า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในรูปแบบ      
โคก หนอง นา โมเดล 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาสถานศึกษาโครงการคุณธรรม สพฐ.  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
    บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม        
    มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
      รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
    อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชนี  อุดทา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2565 – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตาม
นโยบายภายใต้กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ                      
อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข              
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   

 การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า  “โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและ
สร้างความรู้สึก ชอบ ชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กร ที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

 3. เพ่ือให้บุคลากรในเขตพ้ืนที่ ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 
 4. เพ่ือให้บุคลากรในเขตพ้ืนที่  สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
        1) โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจ านวน 153  โรงเรียน 
  2) ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการจ านวน 153 คน 
  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท าความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ท างานด้านคณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

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. อบรมพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา และครูผู้สอน โดยมีการนิเทศ
ติดตามการด าเนินกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

- 40,000 
 

40,000 นางรัชนี   
อุดทา 

2. กิจกรรมสร้างคนดี ให้บ้านเมือง - - - 
3. การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่าย - - - 
 รวม - 40,000 40,000 

 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. อบรมพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และ

ครูผู้สอน จ านวน 153 โรงเรียน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 100 บาท x 160 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อ x 35บาท x 160คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
  2 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท 
- ค่าเอกสาร  
- นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

- 
- 

7,200 
 

- 
- 

 
 

16,000 
11,200 

- 
 

2,000 
3,600 

 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 

 
 

16,000 
11,200 
7,200 

 
2,000 
3,600 

รวมทั้งสิ้น 7,200 32,800 - 40,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้อื่น 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือความพอเพียง ความกตัญญู  
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
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ญชื่อโครงการ   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   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชนี  อุดทา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2565 – กันยายน 2565  
 
 

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) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการตามรอยพระราชา ภาระงานเป็น
ฐาน ทักษะชีวิต 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนา
สมรรถนะนักเรียนตามบริบท 
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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 และโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอแม่อาย 
จ านวน 1 วัน 
       2) ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความความเข้าใจ สามารถจัดกระบวนการตามรอย
พระราชา ภาระงานเป็นฐาน ทักษะชีวิตและออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบท 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
         โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกระบวนการตามรอยพระราชา ภาระงานเป็นฐาน ทักษะชีวิต
และออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบท 

 

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) 

- - 17,000 - 17,000 นางรัชนี   
อุดทา  
และคณะ 

3. ออกแบบการวัดและประเมินผล การ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนา
สมรรถนะนักเรียนตามบริบท  สู่การ
ปฏิบัติ 
- 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 

- - - - - ศึกษานิเทศก์
และคณะ 

5. จัดประชุม สะท้อนผลการด าเนิน
กิจกรรม 

- - - 3,000 3,000 นางรัชนี   
อุดทา  
และคณะ 

รวม - - 17,000 3,000 20,000  
 

 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ส ารวจติดตามข้อมูล สภาพปัญหาของสภาพ             

ปีการศึกษาที่ผ่านมา และหาแนวทางพัฒนา 
 

- 
 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมสร้างความเข้าใจ สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะของกระบวนการจัดการ เรี ยนรู้ ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียน
ตามบริบท 50 คน จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 100 บาท x 2 วัน 
- ค่าอาหารว่าง 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ 2 วัน 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน x 600 บาท 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

500 

 
 
 
 
 

10,000 
3,500 

- 
- 

 
 
 
 
 

- 
- 

3,000 
- 

 
 
 
 
 

10,000 
3,500 
3,000 

500 
รวมกิจกรรมที่ 2 500 13,500 3,000 17,000 

3. จัดท าสื่อออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียน
ตามบริบทสู่การปฏิบัติ 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมสู่การปฏิบัติ

ลงสู่ห้องเรียน โรงเรียนในโครงการร้อยใจรักษ์ และ
โรงเรียนในเครือข่ายอ าเภอแม่อาย 

- 
 

- 
 

- - 
 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
5. จัดประชุมสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม 

- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 100 บาท 
- ค่าอาหารว่าง 35 คน x 15 บาท x 2 มื้อ 
- จัดท ารายงานสรุป 

 
- 
- 
- 

 
1,500 
1,050 

450 

 
- 
- 
- 

 
1,500 
1,050 

450 
รวมกิจกรรมที่ 5 - 3,000 - 3,000 

รวมทั้งสิ้น 500 16,500 3,000 20,000 
 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1 ร้   ร้อยละ 80 ของครูผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบท 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดการ
เรียนรู้ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในโครงการมีครูผู้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
ออกแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบทได ้
 2) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพและพัฒนาตนเองสามารถในการคิดและออกแบบการวัดและ
ประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
พัฒนาสมรรถนะนักเรียนตามบริบท 
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ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
                                          เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้าน 

การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา 
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรณัชชา  เตชะวงค์ และคณะ    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565 
 
  

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดกระบวนการเรียน        
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน       
จึงต้องมีการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” โดยได้ก าหนด แนวทาง
ในการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาที่จะพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” ต้อง
เป็นสถานศึกษาที่ได้รับประกาศเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ของกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้การพัฒนา 
“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านการศึกษา”เป็น
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดโดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆในการด าเนินงาน  ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วและโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปแล้ว จ านวน 6 โรงเรียน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความ
ยั่งยืน จึงต้องมีการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา”เพ่ิมข้ึน จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมเพ่ือขอรับการประเมินเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา 
โมเดลต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน 

“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน  “สถานศึกษา

พอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
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 3) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการด าเนินงานขับเคลื่อน“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”  
   

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
        1) สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 
โรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเพ่ือเข้าการประเมินให้เป็น“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพ่ิมข้ึน 
 

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. ประชุมชี้แจงผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ
ผ่านระบบ online 

- ไม่ใช้งบ - - - น.ส.อรณัชชา  
เตชะวงค์ 
และคณะ 

2. ถอดบทเรียนจากการด าเนินงานของ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 

- - 10,063 - 10,063 น.ส.อรณัชชา  
เตชะวงค์ 
และคณะ 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือในการขับเคลื่อน “สถาน 
ศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ” 

- - 5,400 - 5,400 น.ส.อรณัชชา  
เตชะวงค์ 
และคณะ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน สรุปการ
ด าเนินงาน 

- - - 607 607 น.ส.อรณัชชา  
เตชะวงค์ 
และคณะ 

 รวม - - 15,463 607 16,070  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 16,070  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบผ่านระบบ 

online 
 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ถอดบทเรียนจาการด าเนินงานของโรงเรียนที่เป็นศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา  
1) ค่าอาหารกลางวัน   
   (ม้ือละ 100 บาท x 1 มื้อ x 30 คน) 
2) ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
   (ม้ือละ 35 บาท x 2 มื้อ x 30 คน) 
3) ค่าวิทยากร 1 คน (600 บาท x 2 ชั่วโมง)  
4) ค่าพาหนะ ดังนี้ 
   - โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน (ระยะทาง ไป-กลับ  
     167 กม. x 4 บาท x 3 คน) = 2,004 บาท 
   - โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว (ระยะทาง ไป-กลับ  
     43 กม. x 4 บาท x 3 คน) = 516 บาท 
   - โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น (ระยะทาง ไป-กลับ    
     33.6 กม. x 4 บาท x 3 คน) = 404 บาท 
   - โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (ระยะทาง ไป-กลับ  
     28.3 กม. x 4 บาท x 3 คน) = 340 บาท 
   - โรงเรียนบ้านโป่งนก (ระยะทาง ไป-กลับ  
     8.4 กม. x 4 บาท x 3 คน) = 100 บาท 
   - โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ (ระยะทาง ไป-กลับ  
     33.2 กม. x 4 บาท x 3 คน) = 399 บาท 
 

 
 
 
 

- 
 

- 
1,200 

- 

 
 
 
 

3,000 
 

2,100 
- 

3,763 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

3,000 
 

2,100 
1,200 
3,763 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 1,200 8,863 - 10,063 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการ

ขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท X 3 วัน X 5 คน)  
- ค่าพาหนะ (ไป-กลับ เที่ยวละ 600 บาท X 3 วัน) 
 
 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

3,600 
1,800 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

3,600 
1,800 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,400 - 5,400 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนสรุปการด าเนินงาน 
4.1 สถานศึกษาพอเพียงประเมินตนเองตามเกณฑ์การ
ประเมินส่งมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจพิจารณาคัดกรองข้อมูลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาและรายงานพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานการประเมินส่งไปยังศูนย์ขับเคลื่อน
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สพฐ. 

 
- 

 
- 

 
607 

 
607 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 607 607 
รวมทั้งสิ้น 1,200 14,263 607 16,070 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 โรงเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ือเข้า
การประเมินให้เป็น“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” เพ่ิมข้ึน 
 

การส ารวจ แบบส ารวจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาพอเพียงมีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 2) สถานศึกษาพอเพียงได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
ต่อไปได้ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาแนวทางการด าเนินสภานักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปี 2565 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
    หลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
    ทรงเป็นประมุข  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรสรินย์  ฐิติเศรษฐโสภณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2565 – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ                  
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์                    
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยม 12 ประการ และให้โรงเรียนน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมสภานักเรียน                    
เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท างานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิงบริหารจัดการ เพ่ือส่งเสริมความคิด                 
ในระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าของนักเรียนเป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา 
   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตระหนักในความส าคัญของกระบวนการ                    
จัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับชีวิตจริง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา               
แนวทางการด าเนินสภานักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประจ าปี 2565 ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนได้รับ
ความรู้และแนวทางในการพัฒนางานสภานักเรียน สามารถขับเคลื่อนงานสภานักเรียนให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน               
และสามารถเป็นแบบอย่างได้ในอนาคต ทั้งนี้มี เป้าหมายสูงสุดเพ่ือปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ผู้ เรียน                       
ด าเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล ฝึกฝนการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สร้างจิตส านึกให้รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ
ค านึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีการปรับตัวให้อยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 153 คน 
ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       - ครผูู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัด 153 โรงเรียนๆละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 153 
คน ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       - ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้และสามารถน าแนวทางการด าเนินงานสภานักเรียนไป
พัฒนา งานสภานักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

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 าเนินโครงการ - - ไม่ใช้งบ - - น.ส.รสรินย ์
ฐิติเศรษฐโสภณ 2. ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม - - ไม่ใช้งบ - - 

3. จัดอบรมแบบออนไลน์ หรือให้ความรู้
ด้วยสื่ ออิ เลคทรอนิกส์  เ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ รั บผิ ดชอบงานสภา
นักเรียน  สพป.ชม 3 ประจ าปี 2565 

- - ไม่ใช้งบ - - 

4. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - ไม่ใช้งบ - - 
 รวม - - ไม่ใช้งบ - -  

 
5. งบประมาณ  งบประมาณ  จ านวน    - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดอบรมแบบออนไลน์ หรือให้ความรู้ด้วยสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงาน
สภานักเรียน  สพป.ชม 3 ประจ าปี 2565 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ร้อยละ 90 มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานสภานักเรียน 

การทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้และสามารถน าแนวทางการด าเนินงานสภานักเรียนไปพัฒนา 
งานสภานักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2) โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีการขับเคลื่อนกิจกรรม
สภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนได้ 
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ชื่อโครงการ   การประกวดนวัตกรรมทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน สพป.ชม.3 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
    มีความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
    สังคม มีวินัย และสติปัญญา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรกมล  เกษามูล และนางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน – กันยายน 2565  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา จึงมีแนวคิดจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่
เหมาะสมบริบท และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนได้ 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงมีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม ด้วย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกลขับเคลื่อน  
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งในปีการศึกษา 2565  มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดย
ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวนทั้งหมด 25 โรงเรียน และ
เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่    
เขต 3 ก าหนด และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย จึงได้จัดให้มีโครงการทวิ/พหุภาษา โดยใช้
ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ด้านผลผลิต   
 1) เพ่ือให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 25 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 ได้ด าเนินการสอนตามแนวทาง
ทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา 

 2) เพ่ือให้ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 25 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 ได้น าเสนอผลงานการประกวด 
“สื่อหนังสือเล่มใหญ่ และกลวิธีการสอนหนังสือเล่มใหญ่”   

2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีสื่อการสอน และกลวิธีการสอน ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษา
แม่เป็นฐาน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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 2) ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้น าเสนอผลงานการประกวด “สื่อหนังสือเล่มใหญ่ และกลวิธีการสอน
หนังสือเล่มใหญ่”   
  3) เพ่ือสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา  โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 25 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 ด าเนินการสอนตามแนวทาง
ทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 
  2) ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 25 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 ได้น าเสนอผลงานการประกวด 
“สื่อหนังสือเล่มใหญ่ และกลวิธีการสอนหนังสือเล่มใหญ่”  
  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาในการใช้ภาษาไทย ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน โดยใช้นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 
  2) ครูผู้สอนได้น าเสนอผลงานการประกวด “สื่อหนังสือเล่มใหญ่ และกลวิธีการสอนหนังสือ    
เล่มใหญ่” จะได้รับเกียรติบัตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด 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 ประชุมเตรียมการด าเนินงาน - - - - - นางพรกมล 
เกษามูล และ
น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

2 จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน 
“สื่อหนังสือเล่มใหญ่  และ
กลวิธีการสอนหนังสือเล่ม
ใหญ”่ ตามแนวทางทวิ/ 
พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่     
เป็นฐาน 

- - 19,500 - 19,500 นางพรกมล 
เกษามูล และ
น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

3 สรุปผลการด าเนินงาน - - 500 - 500 นางพรกมล 
เกษามูล และ 
น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเตรียมการด าเนินงาน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 ก าหนดเกณฑ์การประกวดแข่งขัน (ทีมโรงเรียน) 
1.3 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน “สื่อหนังสือ 

เล่มใหญ่ และกลวิธีการสอนหนังสือเล่มใหญ่” 
ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 
2.1 กิจกรรมการตัดสินผลการประกวดแข่งขัน 
- คณะกรรมการ จ านวน 9 คน คัดเลือกผลงานที่ผ่าน 
เกณฑ์ จ านวน 5 โรงเรียน (ระบบออนไลน์) 
- น าผลงานที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 โรงเรียน เผยแพร่ลง
ในเพจ และยูทูป เพ่ือให้ทุกคนเข้ามาให้คะแนนผลงาน  
ที่ชอบโดยนับคะแนนจากยอดไลค์ ยอดแชร์ และยอดวิว  
ในระยะเวลาตามวัน/เวลาที่ก าหนด 
2.2 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผลการประกวดแข่งขัน 
- รางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 โรงเรียน 
      * เกียรติบัตร+กรอบ โรงเรียน (1x100=100) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ ครู (1x100=100) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ นักเรียน (3x100=300) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จ านวน 1 โรงเรียน 
      * เกียรติบัตร+กรอบ โรงเรียน (1x100=100) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ ครู (1x100=100) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ นักเรียน (3x100=300) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จ านวน 1 โรงเรียน 
      * เกียรติบัตร+กรอบ โรงเรียน (1x100=100) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ ครู (1x100=100) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ นักเรียน (3x100=300) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  จ านวน 2 โรงเรียน 
      * เกียรติบัตร+กรอบ โรงเรียน (2x100=200) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ ครู (2x100=200) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ นักเรียน (6x100=600) 
 
 
- รางวัลชมเชย  จ านวน 20 โรงเรียน 

 
 
 
- 
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- 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
      * เกียรติบัตร+กรอบ โรงเรียน (20x100=2,000) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ ครู (20x100=2,000) 
      * เกียรติบัตร+กรอบ นักเรียน (60x100=6,000) 
2.3 จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวด 
- รางวัลชนะเลิศ  (1 โรงเรียน x 3,000 บ) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (1 โรงเรียน x 2,000 บ) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1 โรงเรียน x 1,000 บ) 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (2 โรงเรียน x 500 บ) 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 

3,000 
2,000 
1,000 
1,000 

2,000 
2,000 
6,000 

 
- 
- 
- 
- 

2,000 
2,000 
6,000 

 
- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 7,000 12,500 19,500 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

- กระดาษ A4 จ านวน 1 กล่อง (1x500=500) 
 
- 

 
- 

 
500 

 
500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - 500 500 
รวมทั้งสิ้น - 7,000 13,000 20,000 

 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดย
ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ในปีการศึกษา 2565 ได้ด าเนินการสอนตาม
แนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ในระดับชั้น
อนุบาล และประถมศึกษา 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา โดย
ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ในปีการศึกษา 2565 ได้น าเสนอผลงานการ
ประกวด “สื่อหนังสือเล่มใหญ่ และกลวิธีการสอนหนังสือเล่ม
ใหญ”่ ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน  
 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาในการใช้ภาษาไทย ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยใช้นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 
 2) ครูผู้สอนได้มีเวทีแสดงความสามารถน าเสนอผลงานการประกวด “สื่อหนังสือเล่มใหญ่ และกลวิธีการ
สอนหนังสือเล่มใหญ่” ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่เขตการศึกษา  
    ประจ าปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มี
    ความสามารถในการแข่งขัน  
ตัวช้ีวัด  ข้อที่ 3 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวยตาม   

 ช่วงวัย  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรกมล  เกษามูล  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 
     
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา จึงมีแนวคิดจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่
เหมาะสมบริบท และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนได ้

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงมีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม ด้วย
นวัตกรรม และเทคโนโลยี จึงมีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกลขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ และเพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ก าหนด และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย จึงได้จัดให้มี
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ด้านผลผลิต   

- เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 
โรงเรียน มีแนวทางในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน ผ่านรูปแบบการอบรมกลวิธี
การสอนภาพฉากวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       - เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแนวทาง
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน ผ่านรูปแบบการอบรมกลวิธีการสอนภาพฉาก
วัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถน าไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียนได้  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 153 
โรงเรียน มีแนวทางในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน ผ่านรูปแบบการอบรมกลวิธี
การสอนภาพฉากวัฒนธรรมที่หลากหลายและสามารถน าไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ใน
โรงเรียนได้ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแนวทางในการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน จากการอบรมกลวิธีการสอนภาพฉากวัฒนธรรมที่
หลากหลายและสามารถน าไปพัฒนาการอ่านออกเขียนไดข้องเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียนได้ 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด 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. ประชุมเตรียมการด าเนินงาน - - - - - นางพรกมล 
เกษามูล 2. จัดการอบรมกลวิธีการสอนเด็ก

ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ให้แก่
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 153 
คน และแจกไวนิลภาพฉาก
วัฒนธรรม ให้โรงเรียนละ  
1 ภาพ 

- 19,890 - - 19,890 

3. สรุปผลการด าเนินงาน - 110 - - 110 
รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000  

 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเตรียมการด าเนินงาน 

 
- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. - จัดการอบรมกลวิธีการสอนเด็กชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 

ผ่านระบบออนไลน์ 
- ท าไวนิลภาพฉากวัฒนธรรม ให้โรงเรียนละ 1 ภาพ 
ขนาด 100 x70 ซม. (153x130=19,890 บาท) 
 

- 
 

- 

- 
 

19,890 

- 
 

- 

- 
 

19,890 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 19,890 - 19,890 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

- กระดาษ A4  
 
- 

 
110 

 
110 

 
110 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 110 110 110 
รวมทั้งสิ้น - 19,890 110 20,000 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้ารับ
การอบรมฯ ในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแนวทางในการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน และสามารถ
น าไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ใน
โรงเรียนได้ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน 
 

การติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลวิธี
การสอนภาพฉากวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแนวทางในการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียน ผ่านรูปแบบการอบรมกลวิธีการสอนภาพฉากวัฒนธรรมที่
หลากหลายและสามารถน าไปพัฒนาการอ่านออกเขียนไดข้องเด็กชาติพันธุ์ในโรงเรียนได้ 
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ชื่อโครงการ   รักษ์ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2565 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ  
    มีความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่  ข้อที่ 3 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย 
  ตามช่วงวัย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรกมล  เกษามูล, นางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน – 30 กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปี 2565 และก าหนดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียนและครู และส่งผู้ที่ชนะเลิศแต่ละรายการของเขตพ้ืนที่      
เข้าแข่งขันระดับชาติ  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการรักษ์ภาษาไทย เพ่ือพัฒนา
ความสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียนและครู และคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่ เข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต   
         1) เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 153 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
         2) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนและครู 

2.2 ด้านผลลัพธ์ 
        1) นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
        2) ครูมีสมรรถนะและทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสมรรถนะและทักษะภาษาไทย จ านวน 200 คน 
  2) ครูเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสมรรถนะและทักษะด้านภาษาไทย จ านวน 50 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - นักเรียนและครูมีสมรรถนะและทักษะด้านการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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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. ประชุมเตรียมงาน 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2565 
 

- - ไม่ใช้งบ - - นางพรกมล 
เกษามูล 

2. จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันระดับเขต
พ้ืนที่ 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมครู 
(รอแจ้งกิจกรรมจาก สพฐ.) 
 

- - 9,000 - 9,000 นางพรกมล 
เกษามูล และ
น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

3. ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่แข่งขัน
ระดับชาติ 
(รอแจ้งกิจกรรมจาก สพฐ.) 

- - - 11,000 11,000 นางพรกมล 
เกษามูล และ
น.ส.หทัยวรรณ 
สิงห์ใจ 

 รวม - - 9,000 11,000 20,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเตรียมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 

- ค่าอาหารคณะกรรมการ  
  (100 บาท x 1 มื้อ x 1 วัน x 20 คน)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน x 20 คน)  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ  
  (250 บาท x 1 วัน x จ านวน 20 คน)   
- ค่าถ่ายเอกสาร   
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
 

2,000 
 

1,400 
 

5,000 
600 

 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
 

2,000 
 

1,400 
 

5,000 
600 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 9,000 - 9,000 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่แข่งขันระดับชาติ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครู  
  (240 บาท x 1 วัน x 10 คน) 
- ค่าอาหารนักเรียน 
  (80 บาท x 3 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าท่ีพัก คณะครู และ นักเรียน  
  (ห้องละ 500 บาท x 1 คืน x 5 ห้อง) 

 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

 
 

2,400 
 

2,400 
3,700 

 
2,500 

 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

 
 

2,400 
 

2,400 
3,700 

 
2,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 11,000 - 11,000 
รวมทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนและครูที่ร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2565 มี
สมรรถนะและทักษะด้านการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

การประเมิน 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 153 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ประจ าปีการศึกษา 2565 
 2) นักเรียนและครูมีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
 3) ครูมีสมรรถนะและทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทาง 
    บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ  
    มีความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที ่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  
    จิตใจ สังคม มีวินัย และสติปัญญา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกิ่งกาญจน์  อินต๊ะปัญญา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม - กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก าหนดหลักการ คุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และ
กลไกที่จะก ากับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดู  
โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัยแก่ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในแนวปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยเน้นการด าเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย บทบาทของโรงเรียนศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ซึ่งจะส่งผลไปยังการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทุกโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สพฐ. และ 
สมศ. ก าหนด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวนหรือร้อยละ) 
  1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  3) ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพของเด็กแต่ละ
บุคคล 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตาม
แนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  3) เด็กปฐมวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (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. พิธี รับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

- 5,835 - - 5,835 
น.ส.กิ่งกาญจน์ 
อินต๊ะปัญญา 

2. ประชุมร่วมกับคณะท างาน  
วางแผนการด าเนินงาน 

- - 2,210 - 2,210 

3. จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนา
กระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ผ่านระบบออนไลน์ 

- - 2,220 - 2,220 

4. สรุปผลโครงการ และจัดท ารายงาน - - - 405 405 
รวม - 5,835 4,430 405 10,670  

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  10,670  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. พิธีรับตราพระราชทาน “บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 วัน 
รวม 21 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน (21คน x 100บ. x1มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (21คน x 35บ. x1มื้อ) 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 
 
 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 
 
 
 

2,100 
735 

 
3,000 

 
 
 
 

- 
- 
 

- 

 
 
 
 

2,100 
735 

 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 5,835 - 5,835 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. ประชุม วางแผน ร่วมกับคณะท างาน 

จ านวน 1 วัน รวม 13 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน (13คน x100 บ. x1มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (13คน x 35บ. x 2 มื้อ) 

 
 
- 
- 

 
 

1,300 
910 

 
 
- 
- 

 
 

1,300 
910 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 2,210 - 2,210 
3. อบรมให้ความรู้การพัฒนากระบวนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
ณ สพป.ชม.3 จ านวน 2 วัน รวม 3 คน 
- ค่าพาหนะ (2คน x 300บ. x 2วัน)  
- ค่าอาหารกลางวัน (3คน x 100บ. x 2มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (3คน x 35บ. x 4มื้อ) 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,200 
600 
420 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,200 
600 
420 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 2,220 - 2,220 
4. สรุปผลโครงการ และจัดท ารายงาน - - 405 405 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 405 405 
รวมทั้งสิ้น - 10,265 405 10,670 

 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

1 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

3 ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

การประเมิน แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
 3) เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
    มีความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
    ผู้ด้อยโอกาส เด็กชาติพันธุ์ และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม 
    สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิรภัสสร  ศิริอางค์, นางสาวอรณัชชา เตชะวงค์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยก าหนด
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี และ เชื่อมโยงถึง 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคน
พิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา ในทุกระบบและในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง มีคุณภาพ และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมไปถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการทบทวนหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่
ถือเป็นภาระรับผิดชอบที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ เป็น
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส า เร็จในการเรียน ดังนั้นเพ่ือเป็นการประกันโอกาสทาง
การศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาใน
รปูแบบของการเรียนร่วม โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 9 ประเภท  
 

 ดังนั้น การจะให้นโยบายส าคัญดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้แก่ การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรวม การนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ และ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรวมต่อต้นสังกัด โดยน้อมน าแนวพระราช  
ด าริ สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล ตลอดจนการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
รวมปีงบประมาณ 2564 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนเรียนรวมในสังกัด จ านวน 122 
โรงเรียน  
 2) เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
 3) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน            
1 โรงเรียน เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS ) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice และแหล่งเรียนรู้ 
(Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็ก
พิการเรียนรวมให้เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
 4) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันของ   
ทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็น
เครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน 3,090 คน  
       2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบจัด
การศึกษาเรียนรวม จ านวน 122 โรงเรียน   
       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
(Inclusive schools) จ านวน 3 โรงเรียน ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student 
Support Services : SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความ 
สามารถด้านการคัดกรองและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ  
             3) โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม  
        4) โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ( Inclusive schools) ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทาง
การศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวม สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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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.  ประชุมครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการทาง
ออนไลน์ เรื่องการประกวดเทคนิคการ
สอนเด็กพิการเรียนรวม 

- - - - - นางศิรภัสสร 
ศิริอางค์ 
น.ส.อรณัชชา 
เตชะวงค์ 2. ประกวดเทคนิคการสอนเด็กพิการ

เรียนรวม 
- - - - - 

3. โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กพิการเรียน
รวมชนะเลิศที่ 1-3 จัดกิจกรรมถอด
บทเรียนทางออนไลน์ เผยแพร่ให้
โรงเรียนเรียนรวมในสังกัดได้รับชม 

- - - - - 

4. จัดท าโล่ห์รางวัลส าหรับโรงเรยีนที่
ชนะเลิศ ที่ 1-3 จ านวน 3 รางวัล 

- - - 5,000 5,000 

 รวม - - - 5,000 5,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทางออนไลน์ เรื่อง การประกวด
เทคนิคการสอนเด็กพิการเรียนรวม 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. การประกวดเทคนิคการสอนเด็กพิการเรียนรวม 

- โรงเรียนเด็กพิการเรียนรวม ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5-10 
นาที เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม 
พร้อมรูปเล่ม เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพิการเรียนรวม 
เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
จังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินโดยรางวัลมี 3 รางวัล คือ ท่ี 1-3 

- - 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. โรงเรียนท่ีชนะเลิศที่ 1-3 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนทางออนไลน์

เผยแพร่ความรู้แกโ่รงเรียน เรียนรวมได้รับชมทางออนไลน์เผยแพร่
ให้โรงเรียนเรียนรวมในสังกัดได้รับชม 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
4. จัดท าโล่ห์รางวัลส าหรับโรงเรียนท่ีชนะเลิศท่ี 1-3 จ านวน 3 รางวัล - - 5,000 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 5,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น - - 5,000 5,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ได้รับการพัฒนาให้ม ี
ความรู้ความสามารถด้านการคัดกรองและมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 

- การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัด
การศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม และมีโรงเรียน
ต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive schools) จ านวน 3 โรงเรียน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 
(Student Support Services : SSS) ส าหรับนักเรียนพิการ
เรียนร่วม/เรียนรวม และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับ
โรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การประเมิน 
 

- แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับ การพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
 2) โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการใน
แต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน 3 โรงเรียน เป็นศูนย์บริการทางการศึกษา
พิเศษ (Student Support Services : SSS ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็น 
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice และแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนรวมให้เป็นโรงเรียนที่           จัด
การศึกษาเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละ
ประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 4) มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง 
องค์กรส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ  เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ชื่อโครงการ   การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
    การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ได้ก าหนดแนวทาง 
การย้ายและการเลื่อนระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ก าหนด ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ที่ นร 1006/ว 34 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2549 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 มาบังคับใช้โดยอนุโลม นั้น 
 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมความ 
ก้าวหน้าทางวิชาชีพ และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา        
38 ค. (2) มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 3) เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารบุคคล สามารถพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ร้อยละ 80 มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ร้อยละ 80 มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
สามารถพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

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.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชติ 

2. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
คั ด เ ลื อ ก เ พ่ื อ ใ ห้ ค ะ แ น น ต า ม
องค์ประกอบฯ/สัมภาษณ ์

2700 2,700 น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชติ 

3. การประชุมคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานฯ 

2700 2,700 น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชติ 

4. แจ้งผลการประเมินและอนุมัติเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

ไม่ใช้งบ - น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชติ 

 รวม 5,400 5,400  

 ขอใช้เพียง 5,000 5,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพ่ือให้

คะแนนตามองค์ประกอบฯ/สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน  
4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (35 บาท x 4 มื้อ x 5 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x 4 มื้อ x 5 คน) 
 

 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

700 
 

2,000 

 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

700 
 

2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 2,700 - 2,700 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

จ านวน 5 คน จ านวน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x  4 มื้อ x 5 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (100 บาท x  4 มื้อ x 5 คน) 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

700 
 

2,000 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

700 
 

2,000 
รวมกิจกรรมที่ 3     

4. แจ้งผลการประเมินและอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 5,400 - 5,400 
ขอใช้เพียง - 5,000 - 5,000 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ร้อยละ 80 มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 
 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ร้อยละ 80 มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล สามารถ
พัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดประสิทธิภาพการบริหารบุคคล สามารถพัฒนาคน พัฒนางาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กร 
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ชื่อโครงการ   การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, 
    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
    การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ, นางสาวอุบลพรรณ  กองพล  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ     
บุคลากร ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา             
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564, หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                      
ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่    
20 พฤษภาคม 2564 โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะในการบริหารการจัด
การศึกษา และทางวิชาการศึกษา สามารถปรับ ประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้าง
การเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และ
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ 
และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement : PA) ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงจากคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นประจ า
ทุกรอบการประเมิน โดยให้น าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี ้
 1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 2. ใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ
และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 3. ใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ทั้งนี้ ต าแหน่งแหน่งผู้บริหารการศึกษา ส่วนราชการต้นสังกัดอาจใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังกล่าว 
 2) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นคุณสมบัติในการ
ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
และต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและ
วิทยฐานะท่ีได้รับ 
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดย ได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 แบ่งเป็น 
  1.1) ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  จ านวน    3 ราย  
  1.2)  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  จ านวน  12 ราย  
  1.3)  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 153 ราย  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
       2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและ
วิทยฐานะที่ด้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 

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. คณะกรรมการด าเนินการประเมินและ
สรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(PA) ต าแหน่ง รอง ผอ.สพป., 
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- - - 14,350 14,350 น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชต ิ
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 
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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) 

2. จัดประชุมกรอกผลการประเมินการ
พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผ่าน
ระบบ DPA  

- - - 7,650 7,650 น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชต ิ
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

3. แจ้งผลการประเมินการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) ให้แก ่ 
รอง ผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ 

- - - ไม่ใช้งบ 0 น.ส.ธิยารัศมิ์  
นนทวงษ์โชต ิ
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

 รวม - - - 22,000 22,000  
 
 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  22,000 บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. คณะกรรมการด าเนินการประเมินและสรุปผลการพัฒนา

งานตามข้อตกลง (PA)  
1.1 คณะกรรมการประเมินฯ ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. 
จ านวน 3 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 2 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 1 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะ จ านวน 2 คน 
1.2 คณะกรรมการประเมินฯ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
จ านวน 4 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 2 มื้อ x 4 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 1 มื้อ x 4 คน) 
- ค่าพาหนะ จ านวน 1 คน 
1.3 คณะกรรมการประเมินฯ ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 3 ชุด รวม 9 คน 
คณะกรรมการชุดที่ 1 (อ.ไชยปราการ, อ.แม่อาย) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 2 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 1 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะ จ านวน 1 คน 1 วัน  
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- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
คณะกรรมการชุดที่ 2 (อ.ฝาง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 2 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 1 มื้อ x 3 คน) 
คณะกรรมการชุดที่ 3 (อ.เชียงดาว, อ.เวียงแหง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 2 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 1 มื้อ x 3 คน) 
- ค่าพาหนะ จ านวน 1 คน  1 วัน  
1.4 คณะท างาน จ านวน 12 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 10 มื้อ x 12 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 5 มื้อ x 12 คน) 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
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- 
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210 
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6,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 14,350 - 14,350 
2. จัดประชุมกรอกผลการประเมินการพัฒนางานตาม

ข้อตกลง (PA) ผ่านระบบ DPA คณะท างาน 15 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 6 มื้อ x 15 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ. x 3 มื้อ x 15 คน) 

 
 
- 
- 

 
 

3,150 
4,500 

 
 
- 
- 

 
 

3,150 
4,500 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 7,650 - 7,650 
รวมทั้งสิ้น - 22,000 - 22,000 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา, ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการ
พัฒนางานตามข้อตกลง เป็นคุณสมบัติ ในการขอรับการ
ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการ
พัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
การ และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีได้รับ 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์และต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยได้คะแนนจากกรรมการแต่ละ
คน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นคุณสมบัติในการขอรับ
การประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา,ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  และ
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง มาใช้เป็นผลการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ และความเชี่ยวชาญในต า แหน่ง
และวิทยฐานะท่ีได้รับ  
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ชื่อโครงการ   การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา     
    ประจ าปี 2565  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
    การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม, นางวัชราภรณ์  กันธะมา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2564  - 30 กันยายน 2565 
  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการ บริหารจัดการ 
ศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบ 
การพิจาณาความดีความชอบ และเพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการประเมิน
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความเข้าในเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
 4) เพ่ือให้การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
            1) ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 90 สามารถน าเสนอผลการปฏิบัติงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
            2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบปีละ 2 ครั้ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 154 โรงเรียน  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
               1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิด
แรงจูงใจในการท างานและพร้อมที่จะพัฒนาและบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร  
งานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
            2) การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   
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   3) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
มีความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอและสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการน าเสนอผลงาน
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

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. ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

- 3,150 - 3,150 6,300 นางฐิตารีย์   
ทาแจ๋ม,  
นางวัชราภรณ์ 
กันธะมา 2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- 490 - 490 980 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2565 จ านวน 
154 โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- 5,880 - 5,880 11,760 

4. ประชุมสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565  

- 490 - 490 980 

 รวม - 10,010 - 10,010 20,020  
 ขอใช้เพียง  20,000  

 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ 4) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 2 มื้อ x 45 คน x 2 ครั้ง) 
 

 
 
 

- 

 
 
 

6,300 

 
 
 

- 

 
 
 

6,300 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 6,300 - 6,300 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล

ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจ าปี 2565 
จ านวน 2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ 4) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 1 มื้อ x 14 คน x 2 ครั้ง) 
 

 
 
 

- 

 
 
 

980 

 
 
 

- 

 
 
 

980 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 980 - 980 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 

2565 จ านวน 154 โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  
6 วัน x 2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ 4) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บ. x 2 มื้อ x 14 คน x 6 วัน x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

11,760 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

11,760 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 11,760 - 11,760 

4. ประชุมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ครั้ง  
(ไตรมาส 2 และ 4) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บ. x 1 มื้อ x 14 คน x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

980 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

980 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 980 - 980 

รวมทั้งสิ้น - 20,020 - 20,020 
ขอใชเ้พียง  20,000 

 

6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ต่อการปฏิบัติงานในทุกด้านของสถานศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ 
สามารถในการการน าเสนอผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิดแรงจูงใจ
ในการท างานและพร้อมที่จะพัฒนาและบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความ 
สามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอและสามารถแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการน าเสนอผลงานผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และน าไปปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ 
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ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และ  
    ว10/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธิยารัศมิ์  นนทวงษ์โชติ, นางสาวอุบลพรรณ  กองพล   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 -  ถึง  30 กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ      
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17ลงวันที่              
30 กันยายน 2552 และตามหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าทางทางวิชาการและบริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพการศึกษา ได้อย่างเป็น
รูปธรรม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ และให้ข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)            
ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและได้รับการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลงจากคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นประจ าทุกรอบการประเมิน  
  

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 และ ว 10/2564 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 และการด าเนินการจัดท าการพัฒนางานตาม
ข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การด าเนินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ         
ว 17/2552 มีหลักปฏิบัติปฏิบัติในการเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการด าเนินการจัดท าการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  
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 3) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ และมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าทางทางวิชาการ บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับ
ประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ในการบริหารสถานศึกษา  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 
       2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการจัดท าการ
พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา 
เป็นผู้น าทางทางวิชาการ บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น
ปรับเปลี่ยน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา 
 

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.ธิยารัศมิ์ 
นนทวงศ์โชติ 
น.ส.อุบลพรรณ 
กองพล 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ไม่ใช้งบ - - - - 
3. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 51,430 - - - 51,430 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ ไม่ใช้งบ - - - - 
 รวม 51,430 - - - 51,430  

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  51,430  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. วางแผนโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงา - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 153 คน เจ้าหน้าที่     

17 คน รวม 170 คน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
    จ านวน 3 วัน 
2) ค่าพาหนะวิทยากร  

 
 

10,800 
 
- 

 
 

- 
 

3,640 

 
 
- 
 
- 

 
 

10,800 
 

3,640 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3) ค่าท่ีพัก 3 คืน ๆ ละ 600 บาท 
4) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท 
     - อ.ฝาง 66 คน 
     - อ.แม่อาย, อ.ไชยปราการ 75 คน 
     - อ.เชียงดาว, อ.เวียงแหง 66 คน 
5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
     - อ.ฝาง 66 คน (4,620 บาท) 
     - อ.แม่อาย,อ.ไชยปราการ 75 คน (5,250 บาท) 
     - อ.เชียงดาว, อ.เวียงแหง 66 คน (4,620 บาท) 

- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

1,800 
20,700 

 
 
 

14,490 

- 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

1,800 
20,700 

 
 
 

14,490 

รวมกิจกรรมที่ 3 10,800 40,630 - 51,430 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 10,800 40,630 - 51,430 

 
6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในการขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 
17/2552 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการด าเนินการจัดท าการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

3. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ และมีสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าทาง
ทางวิชาการ บริหารการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับประยุกต์ 
แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษา 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินการจัดท าการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์ และ นายศรีมงคล ขุนรินชา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
รวดเร็ว มีการแข่งขันระหว่างประเทศในหลายมิติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 ผู้บริหารการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้น าใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ดังนั้นกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษาจึงมีความส าคัญ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา และมีภาวะผู้น าสูงเข้ามาสู่ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นความส าคัญของการบริหารงานของผู้บริหาร
การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษามีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าปรึกษา และ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน อีกทั้งประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้
ผู้บริหารการศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่
จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ในฐานะกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้ งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และ
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 3) ผู้บริหารการศึกษาด้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) ผู้บริหารการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ร้อยละ 90 
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       2) ผู้บริหารการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ 90  
       3) ผู้บริหารการศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       - ผู้บริหารการศึกษา มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

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. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
 

- 12,750 - - 12,750 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

2. จัดประชุมเพ่ือนิเทศ ติดตามการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา  
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
(Coaching Team) 
 

- 4,420 - 4,420 8,840 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

3. การประเมินผลสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ครั้ง โดยคณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team)  

- 2,705 - 2,705 5,410 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

 รวม  19,720 - 7,280 27,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  27,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และเตรียมความพร้อม

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (75คน x 35บาท x2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (75 คน x 100 บ x 1 มื้อ) 
 
 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

5,250 
7,500 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

5,250 
7,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 12,750 - 12,750 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. จัดประชุมเพ่ือนิเทศ ติดตามการปฎิบัติงานของ

ผู้บริหารการศึกษา โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
(Coaching Team) จ านวน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (13 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) 
- ค่าอาหาร (13 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

3,640 
5,200 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

3,640 
5,200 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 8,840 - 8,840 
3. การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้ง โดย

คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) จ านวน 2 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง) 
- ค่าอาหาร (15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

2,100 
3,000 

- 

 
 
 

- 
- 

310 

 
 
 

2,100 
3,000 

- 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,100 310 5,410 

รวมทั้งสิ้น - 26,690 310 27,000 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. รอ้ยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา มีความกระตือรือร้น มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และมี
การพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารการศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2) ผู้บริหารการศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และ
มีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 3) ผู้บริหารการศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ข้อที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
    ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์, นายศรีมงคล ขุนรินชา  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในสภาวะที่เศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว มีการแข่งขันระหว่างประเทศในหลายมิติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาสถานศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนการสอนและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 ผู้บริหารสถานศึกษาในต าแหน่ง ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นผู้น าในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตาม
ภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ดังนั้น
กระบวนการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
เหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และมีภาวะผู้น าสูงเข้ามาสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นความส าคัญของการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า
ปรึกษา และช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน อีกทั้งประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่ง
วิชาการ” เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกลไกส าคัญในการขับเคลื่ อนการปฏิรูป
การศึกษาในระดับสถานศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 
       1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และ
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       1) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
       1) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ร้อยละ 90 
       2) ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้น มีความตั้ งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และ
ประสบการณ์ สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ร้อยละ 90 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       - ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจนมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

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. ประชุมการด าเนินโครงการ 
- คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 
(Coaching Team) 
- คณะกรรมการประเมิน  
(Evaluation Team) 
 

ไม่ใช้งบ - - - - นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

2. นิเทศ ติดตามการปฎิบัติงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 26 โรงเรียน 
โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง 
(Coaching Team) จ านวน 3 ทีม รวม 
9 คน จ านวน 4 ครั้ง 

ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

3. การประเมินผลสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานฯ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(คณะกรรมการประเมิน 3 คน จ านวน 
3 ครั้ง) 

19,640  
 
 

19,640 
 

- 
 
 

19,640 
 
 

56,900 
 
 

นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

4. สรุปผลการประเมิน 
- ประชุมสรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน 

- - - 1,080 3,100 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 

 รวม 19,640  19,640 - 20,720 60,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  60,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม ชี้แจงการด าเนินโครงการต่อ 

 -  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 -  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. นิเทศ ติดตามการปฎิบัติงานฯ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

26 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
(Coaching Team) จ านวน 3 ทีม รวม 9 คน จ านวน 
4 ครั้ง 
 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา(คณะกรรมการประเมิน 3 คน 
จ านวน 3 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ 26 โรงเรียน  
  (2,200 บ. x 2 เที่ยว x 4 วนั x 3 ครั้ง) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
  (270 บาท x 4 วัน x 3 ครั้ง) 
  (240 บาท x 2 คน x 2 วัน x 3 ครั้ง) 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

52,800 
 

3,240 
2,880 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

52,800 
 

3,240 
2,880 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 58,920 - 58,920 
4. สรุปผลกำรประเมิน 

- ประชุมสรุปผลและรายงานผลการประเมิน 
- จัดท ารายงานผลการประเมิน 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,080 

 
 

1,080 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 1,080 1,080 
รวมทั้งสิ้น - 58,920 1,080 60,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความกระตือรือร้น มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ และมี
การพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์
และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  ข้อที ่1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์, นายศรีมงคล ขุนรินชา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน
และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาและในมาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้มีการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ และหน่วยงาน
การศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
 

   เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชน และเพ่ือให้ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 
  1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดีและ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์                                     
                   2) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
                   3) เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
                   4) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการปฏิบัติราชการด้วยความ
อุตสาหะ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
                    5) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับบ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ   
       2.2 ด้านผลลัพธ์ 
                   - เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติเกิดความภาคภูมิใจ มีความ
ตั้งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ  
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นแบบอย่างท่ีดี             
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
                1) ด าเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ จ านวน 8 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. รางวัล “ครูดีในดวงใจ”   1,260 - - - 1,260 นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 2. รางวัลเกียรติยศวันครู 630 - - - 630 

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 

- 6,450 - - 6,450 

4. Super Leader & Super Teacher - 1,260 - - 1,260 
5. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น - 1,260 - - 1,260 
6. รางวัลพระพฤหัสบดี - - 1,260 - 1,260 
7. รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิราช

นครินทร์ 
- - 2,940 - 2,940 

8. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี - - 2,940 - 2,940 
9. รางวัลของคุรุสภา (ประชาสัมพันธ์ให้ 

ศธจ.) 
- - - ไม่ใช้งบ - 

 รวม 1,890 8,970 4,200 2,940 18,000  
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  18,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมพิจารณารางวัล “ครูดีในดวงใจ”   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 

 
 

- 

 
 

1,260 

 
 

- 

 
 

1,260 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 1,260 - 1,260 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2. ประชุมพิจารณารางวัลเกียรติยศวันครู 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน) 

 
 

- 

 
 

630 

 
 

- 

 
 

630 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 630 - 630 

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
3.1 ประชุมพิจารณาผลงาน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
    (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 
3.2 น าส่งผลงานฯ ให้หน่วยงานที่จัดระดับภาคเหนือ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บ. x 2 คน x 2 วัน) 
2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลงานฯ  
3) ค่าที่พักนอน 1200 บาท/คืน 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 

1,260 
 

960 
3,030 
1,200 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 

1,260 
 

960 
3,030 
1,200 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 6,450 - 6,450 
4. ประชุมพิจารณา Super Leader & Super Teacher 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 

 
 
- 

 
 

1,260 

 
 
- 

 
 

1,260 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 1,260 - 1,260 

5. ประชุมพิจารณา รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 
 

 
 
- 

 
 

1,260 

 
 
- 

 
 

1,260 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 1,260 - 1,260 
6. ประชุมพิจารณา รางวัลพระพฤหัสบดี 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
  (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 
 

 
 

- 

 
 

1,260 

 
 

- 

 
 

1,260 

รวมกิจกรรมที่ 6 - 1,260 - 1,260 
7. ประชุมพิจารณา รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิราช

นครินทร์ 
7.1 ประชุมพิจารณาผลงาน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
    (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 
7.2 น าส่งผลงานฯ ให้หน่วยงานที่จัดระดับภาคเหนือ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บ. x 2 คน x 1 วัน) 
2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลงานฯ  
 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 

1,260 
 

480 
1,200 

 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 

1,260 
 

480 
1,200 

รวมกิจกรรมที่ 7 - 2,940 - 2,940 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
8. ประชุมพิจารณา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

8.1 ประชุมพิจารณาผลงาน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
    (2 มื้อ x 35 บาท x 9 คน x 2 วัน) 
8.2 น าส่งผลงานฯ ให้หน่วยงานที่จัดระดับภาคเหนือ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บ. x 2 คน x 1 วัน) 
2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลงานฯ 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

1,260 
 

480 
1,200 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

1,260 
 

480 
1,200 

รวมกิจกรรมที่ 8 - 2,940 - 2,940 
9. รางวัลของคุรุสภา (ประชาสัมพันธ์ให้ ศธจ.) - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 9 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 18,000 - 18,000 

 

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   เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร สาสัตย์ นายศรีมงคล  ขุนรินชา  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2564 – ธันวาคม 2564  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อ านาจหน้าที่ 
ระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
คุณภาพและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับบริการ รวมทั้งการ
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นความส าคัญของการบริหารงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่จะสามารถช่วย
ขับเคลื่อนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา ตามแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต 
       1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถขับเคลื่อน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
  3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิดสัมฤทธิผลในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  - ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัด มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารและการจัด 
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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. ประชุมคณะกรรมการฯ ในการด าเนิน
โครงการ 

ไม่ใช้งบ - - - - นายศรีมงคล  
ขุนรินชา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบภาระ
งาน และประชุมเตรียมงาน 

12,750 - - - - 

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

2,550 - - - - 

4. สรุปผลการประเมิน ไม่ใช้งบ - - - - 
 รวม 15,300 - - - -  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  15,300  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการฯ ในการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบภาระงาน และ

ประชุมเตรียมงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (75 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (75 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

5,250 
 7,500 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

5,250 
 7,500 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 12,750 - 12,750 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานฯ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (15 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
- 
- 

 
 

1,050 
1,500 

 
 
- 
- 

 
 

1,050 
1,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 2,550 - 2,550 
4. สรุปผลการประเมิน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 15,300 - 15,300 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
สามารถขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร้อยละ 90 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 90 ของ บุคลากรในสังกัด มีความกระตือรือร้น มีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน จนเกิดสัมฤทธิผลในการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 สามารถขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) บุคลากรในสังกัด มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เกิดสัมฤทธิผลในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 3 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
    พัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอลิสตรา  อ่อนอัด, นางสาวกิ่งกาญจน์  อินต๊ะปัญญา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565  
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3       
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ครูเป็น
ผู้อ านวยการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Leaning คิดและมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
สร้างแพล็ตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ พัฒนางานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มุ่งสู่      หนึ่ง
ห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ นั้น 
 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้แก่ “สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม ด้วยวัตกรรม และ
เทคโนโลยี” และเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาการจักการศึกษาในภาพรวม และกลยุทธ์ที่ 3 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่ ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท า โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
รวมไปถึงการกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง มีนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา  
 3) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองในด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวนหรือร้อยละ) 
       1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง  
       2) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความตื่นตัวในการสร้าง/พัฒนา
และหรือใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

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. การคัดเลือก ครูต้นแบบ ครูสอนดี 
Master Teacher CMA3 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง 
     แผนการด าเนินงาน 
1.2 ด าเนินการคัดเลือก 
1.3 กิจกรรมประชุมชี้แจง (ออนไลน์) 
1.4 ครจูัดแสดงผลงาน ณ สพป.ชม.3  
1.5 มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 
 
- 
 

3,200 
- 
- 
- 

 
 
- 
 

- 
- 

2,300 
9,500 

 
 
- 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
 

3,200 
- 

2,300 
9,500 

 
 
นางอลิสตรา  
อ่อนอัด  
น.ส.กิ่งกาญจน์  
อินต๊ะปัญญา 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,200 11,800 - - 15,000  
2. การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา

ภายใต้เป้าหมาย 4Q 
2.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง 
     แผนการด าเนินงาน 
2.2 ด าเนินการคัดเลือกผลงานจาก 
     รูปเล่ม  
2.3 การประกวดนวัตกรรมทาง 
     การศึกษา 
2.4 ค่าจ้างท าโล่รางวัล 

 
 

- 
 

5,070 
 

- 
 

- 

 
 

- 
 

- 
 

8,500 
 

13,430 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

- 
 

5,070 
 

8,500 
 

13,430 

 
 
นางอลิสตรา  
อ่อนอัด  
น.ส.กิ่งกาญจน์  
อินต๊ะปัญญา 

รวมกิจกรรมที่ 2 5,070 21,930 - - 27,000  
3. สรุปผลการด าเนินงาน - - - 3,000 3,000 นางอลิสตรา  

อ่อนอัด  
น.ส.กิ่งกาญจน์  
อินต๊ะปัญญา 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 3,000  
รวมทั้งสิ้น 8,270 33,730 - 3,000 45,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  45,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ  ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. การคัดเลือก ครูต้นแบบ ครูสอนดี Master 

Teacher CMA3 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน  
1.2 ด าเนินการคัดเลือก ผลงานครูต้นแบบ 
ครูสอนดี Master Teacher CMA3  
จ านวน 1 วัน รวม 10 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน (10x100x1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x35x2) 
- ค่าพาหนะ(เหมาจ่าย) (5x300) 
1.3 กิจกรรมประชุมชี้แจง (ออนไลน์) 
1.4 ครทูี่ผ่านการคัดเลือกน าผลงานมาจัด
แสดง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
จ านวน 10 คน รวม 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (10x100x1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x35x2) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
1.5 มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
- ค่าจ้างท าโล่รางวัล (10x800) 
- ค่าจ้างท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
(10x150) 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 

1,000 
700 

1,500 
- 
 
 
 
 

1,000 
700 

- 
 

8,000 
1,500 

 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 

600 
 

- 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

1,000 
700 

1,500 
- 
 
 
 
 

1,000 
700 
600 

 
8,000 
1,500 

 
รวมกิจกรรมที่ 1 - 14,400 600 15,000 

2. การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา
ภายใต้เป้าหมาย 4Q 
2.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2.2 ด าเนินการคัดเลือกผลงานจากรูปเล่ม 
จ านวน 21 คน รวม 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (21x100x1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21x35x2) 
- ค่าพาหนะ(เหมาจ่าย) (5x300) 
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

2,100 
1,470 
1,500 

 
 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

2,100 
1,470 
1,500 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2.3 การประกวดนวัตกรรม จ านวน 200 
คน รวม 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน (50x100) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x35x2) 
2.4 มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
- ค่าจ้างท าโล่รางวัล (10x800) 
- ค่าจ้างท าวุฒิบัตรพร้อมกรอบ (10x150) 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 

 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 

 
 

5,000 
3,500 

 
8,000 
1,500 
3,930 

 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 

 
 

5,000 
3,500 

 
8,000 
1,500 
3,930 

รวมกิจกรรมที ่2 - 27,000 - 27,000 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

- ค่าจ้างท าเล่มสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
- 

 
3,000 

 
- 

 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 3,000 - 3,000 
รวมทั้งสิ้น - 44,400 600 45,000 

 

6. การประเมินผล 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษา 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

การนิเทศ แบบนิเทศ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง มีนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองด้านนวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการสร้างเครือข่าย 
                                          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community;  
                                          PLC) 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
    บุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
    มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
    การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรณัชชา  เตชะวงค์ และคณะ    
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 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        
            จากเหตุผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จึงได้มีจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการ
สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (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) 
  - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 
จ านวน 100 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการสร้างเครือข่ายวิชาชีพโดยใช้
กระบวนการ PLC  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีเครือข่ายทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
   

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 าเภอโดยผ่านระบบ Online 

- - - - - น.ส.อรณัชชา 
เตชะวงค์ 
และคณะ    

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community; PLC) โดย
ผ่านระบบ Online 

- 3,600 - - 3,600 น.ส.อรณัชชา 
เตชะวงค์ 
และคณะ    

3. Classroom Visit & Reflection โดย
ผ่านระบบ online 

- ไม่ใช้งบ - - - น.ส.อรณัชชา 
เตชะวงค์ 
และคณะ    

4. จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการ
ประกวดสื่อ นวัตกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- - 10,050 - 10,050 น.ส.อรณัชชา 
เตชะวงค์ 
และคณะ    

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

- - - 1,350 1,350 น.ส.อรณัชชา 
เตชะวงค์ 
และคณะ    

 รวม - 3,600 10,050 1,350 15,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  15,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมเลขานุการศูนย์ PEER เพ่ือร่วมกันวาง

แผนการสร้างเครือข่ายระดับอ าเภอโดยผ่านระบบ 
Online 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community; PLC) โดยผ่านระบบ Online 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท X 6 ชั่วโมง) 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3,600 
รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 - - 3,600 

3. Classroom Visit & Reflection โดยผ่านระบบ 
online 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าเสนอ สื่อ นวัตกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
4. จัดประชุมคณะกรรมตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- ค่าอาหารกลางวัน  
  (ม้ือละ 100 บาท X 1 มื้อ X 15 คน)  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
  (ม้ือละ 35 บาท X 2 มื้อ X 15 คน)  
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ (50 x 150 บาท) 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

1,500 
 

1,050 
7,500 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

1,500 
 

1,050 
7,500 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 10,050 - 10,050 
5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- - 1,350 1,350 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - 1,350 1,350 
รวมทั้งสิ้น 3,600 10,050 1,350 15,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100 คน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพผ่าน PLC   

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 100 คน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 มีเครือข่ายทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น  
 2)  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีเครือข่ายด้านการนิเทศในระดับอ าเภอ  และระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือช่วยเหลือ
กันในการพัฒนาด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ      
                                          visual thinking ส าหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนา 
                                          คุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ, เมืองงาย และทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว  
                                          จังหวัดเชียงใหม่  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู     
    บุคลากร ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 3 ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ  
    พัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรณัชชา  เตชะวงค์    
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากวิธีการสอนของครูผู้สอนยังคงใช้วิธีการเดิมๆ ที่เน้นเรียนแต่เนื้อหามากกว่าการฝึกทักษะ เน้นทักษะ
กระบวนการขั้นบูรณาการไม่มากพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยังเป็นผู้แนะแนวทางและก าหนด
ขั้นตอนในการท ากิจกรรมให้แก่นักเรียนเป็นส่วนใหญ่ การจัดการเรียน การสอน ยังยึดครูเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนการสอน เน้นการให้ความรู้และการท่องจ าเป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบันนักการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วย
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น “กระบวนการ Visual Thinking” หรือ “กระบวนการ
คิดเป็นภาพ” คือศาสตร์ของการจัดระเบียบและเพ่ิมศักยภาพในการคิดและสื่อสารจากภายในความคิดสู่ผู้รับสาร     
ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้การสื่อเนื้อหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่าย  ชัดเจน และตรงกัน รวมถึงสามารถ
ด าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันได้ กระบวนการคิดเป็นภาพนี้ ถือเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ได้ดีผ่านภาพ (กลุ่มที่มักจะเห็นข้อมูลต่างๆเป็นรูปภาพและสีสัน)                
มีแนวโน้มที่จะใช้พื้นที่ของสมองในส่วนของอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก      
 

 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ Visual thinking โดยใช้เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สร้างองค์
ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และ      
ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถน าแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Visual thinking ไปใช้ได้  
 2) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และ      
ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการพัฒนาให้มีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Visual 
thinking เพ่ือน าไปปรับใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 3) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และ     
ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการนิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
Visual thinking 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  - ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย
และทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาในการจัดการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ Visual 
thinking 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย
และทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถน าแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Visual thinking ไปใช้ได ้
 

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 
visual thinking ส าหรับครูผู้สอน
ระดับชั้น ป.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย   
และทุ่งข้าวพวง โดยผ่านทาง
แอพพิเคชั่นต่างๆ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ปรับ Mind set ครูผู้สอนเกี่ยวกับใช้
กระบวนการ visual thinking  
- ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ก าหนดจุดพัฒนา                                          
- PLC หาวิธีการ/แนวทาง และ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ visual thinking 

- ไม่ใช้งบ - - - นางสาวอรณัชชา  
เตชะวงค์    

2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า 
และช่วยเหลือในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 
visual thinking โดยผ่านทาง
แอพพิเคชั่นต่างๆ 
 

- - ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - นางสาวอรณัชชา  
เตชะวงค์    
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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. การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสื่อ 
นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ visual 
thinking 

- - ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ - นางสาวอรณัชชา  
เตชะวงค์    

4. รายงานผลการด าเนินงาน - - - ไม่ใช้งบ - นางสาวอรณัชชา  
เตชะวงค์    

 รวม - - - - -  
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  -  บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)  ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการ visual thinking ส าหรับครูผู้สอน
ระดับชั้น ป.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบล  
เมืองนะ เมืองงาย และทุ่งข้าวพวง  

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการศึกษา

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ visual thinking 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 
4. รายงานผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และทุ่งข้าวพวง ได้รับการ
พัฒนาในการจัดการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ Visual 
thinking 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และทุ่งข้าวพวง ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถน าแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Visual thinking ไปใช้ได้ 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และ     
ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถน าแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Visual thinking ไปใช้ได้  
 2) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และ     
ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการพัฒนาให้มีสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Visual 
thinking เพ่ือน าไปปรับใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 3) ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะ เมืองงาย และ      
ทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว ได้รับการนิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
Visual thinking 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมจัดการศึกษา 
    โดยการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ า
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
    อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสกสรรค์  ค าทร 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐให้บุคคลมีสิทธิ      
เสมอกันในการรับการศึกษา ตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รัฐจะต้องด าเนิ นการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาดังกล่าวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในมาตรา 12 ความว่า ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 ในปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 153 
โรงเรียน ที่จัดการศึกษาในระบบ และมีครอบครัวและองค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดการศึกษา จ านวน 
5 ครอบครัว และองค์กรเอกชนจัดการศึกษา จ านวน 1 แห่ง ดังนั้น เพ่ือให้การนิเทศก ากับติดตามดูแลการ
ด าเนินงานในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งการจัดการศึกษาของครอบครัว และองค์กรเอกชน 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความช านาญและ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ได้ท าหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน
มาตรา 12 เพ่ือส่งผลให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ ในด้านวิชาการ ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในทุกๆ ด้าน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ากับติดตามผลการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในเขตพ้ืนที่บริการ 
 2) เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลี่ยมล้ าทางการศึกษา 
 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) ลงพ้ืนที่ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้งในระบบและนอกระบบ ให้
ครอบคลุมร้อยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัด และท่ีจัดการศึกษาโดยครอบครัว องค์กรเอกชน จ านวน 3 ครั้ง 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดในหลากหลายแนวทาง ร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - การเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาในสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ และ
ส าหรับ ผู้ได้รับอนุญาต การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และโดยองค์กรเอกชน สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ เด็กมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังกัด มีทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของสังคม 
 

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. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1) คณะกรรมการรับนักเรียน 
2) คณะกรรมการติดตามโรงเรียน 
    พระราชทาน 
3) คณะกรรมการโครงการอาหาร 
    กลางวัน 
4) คณะกรรมการภารกิจงาน 
 

 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
1,700 
1,700 

 
1,700 

 
- 

 
- 
- 
 

- 
 

- 

 
- 
- 
 

- 
 

1,700 

 
1,700 
1,700 

 
1,700 

 
1,700 

นางนริสา  
พงษ์พานิชย์ 
นายเสกสรรค์  
ค าทร  
และคณะ 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 5,100 - 1,700 6,800 
2. ลงพื้นที่ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

3 ครั้ง (กรรมการ 3 ชุด ชุดละ 5 คน) 
 

- 3,600 3,600 3,600 10,800 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 3,600 3,600 3,600 10,800 
3. ประชุมสรุปและรายงานการด าเนินงาน 

2 ครั้ง ครั้งละ 10 คน 
 

- - - 2,400 2,400 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - 2,400 2,400 
รวมทั้งสิ้น  8,700 3,600 77,000 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. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

1) คณะกรรมการรับนักเรียน 10คน 1วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คนx2มื้อx35บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (10คนx1มื้อx100บาท) 
2.คณะกรรมการติดตามโรงเรียนพระราชทาน 
  10คน 1วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คนx2มื้อx35บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (10คนx1มื้อx100บาท) 
3.คณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน 10คน/1วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คนx2มื้อx35บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (10คนx1มื้อx100บาท) 
4.คณะกรรมการภารกิจงาน10คน/1วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คนx2มื้อx35บาท) 
   - ค่าอาหารกลางวัน (10คนx1มื้อx100บาท) 

 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

700 
1,000 

 
 

700 
1,000 

 
700 

1,000 
 

700 
1,000 

 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

700 
1,000 

 
 

700 
1,000 

 
700 

1,000 
 

700 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 6,800 - 6,800 
2. ลงพื้นทีน่ิเทศ ติดตามการด าเนินงาน จ านวน 3 ครั้ง 

(คณะกรรมการ 3 ชุด ชุดละ 5 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
  (240 บาท x 5 คน x 1 วัน x 3 ชุด x 3 ครั้ง)  

- 
 

10,800 
 

- 10,800 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 10,800 - 10,800 
3. ประชุมสรุปและรายงานการด าเนินงาน  

2 ครั้ง ครั้งละ 10 คน 
ครั้งที่ 1 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คนx2มื้อx35บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (10คนx1มื้อx100บาท) 
ครั้งที่ 2 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คนx2มื้อx35บาท) 

 
 
 

- 
- 
 

- 

 
 
 

700 
1,000 

 
700 

 
 
 

- 
- 
 

- 

 
 
 

700 
1,000 

 
700 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 2,400 - 2,400 
รวมทั้งสิ้น - 20,000 - 20,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินงานไดต้ามที่
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้ 

แบบรายงาน แบบตรวจสอบเอกสาร 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3     
สามารถลงพื้นที่ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษา ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัด และที่จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว องค์กรเอกชน 

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

แบบตรวจสอบเอกสาร 

3. สถานศึกษาในสังกัดท้ังในระบบและนอกระบบสามารถจัด
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

 

แบบตรวจสอบเอกสาร 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาในระบบทุกโรงเรียน สามารถด าเนินการด้านการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
          2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนใน
สังกดัโดยการออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
 



142 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าความดีด้วยหัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 5 ร้อยละ 85 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ
    ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมี
    นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
    นักเรียนและชุมชน  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท  และคณะ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2564 –  กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการ
ด ารงชีวิต ดังนั้นเมื่อจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นก็จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเกิดมลพิษ ท าให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาสังคม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิเวศของโลก 
 

 แนวคิดของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน จึงเป็นหลักแนวคิดที่ส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสียไม่
ท าลายสภาพแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษที่จะกลายมาเป็นต้นทุนการผลิตในระยะต่อไป และเป็นข้อจ ากัดของการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยมีเงื่อนไข คือ กระบวนการผลิตและการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้น 2 ประการ คือ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป็นการผลิตและการบริโภคที่สามารถ
เพ่ิมขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่สร้างข้อจ ากัดต่อกิจกรรมการผลิตและ
การบริโภคในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ผลิตและพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ขีดจ ากัดของทุนทางธรรมชาติที่จะต้อง
มีการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เห็นว่าการให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
สร้างจิตส านึกในการส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภค ให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคน
รุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน จึงมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นส านักงานสีเขียว ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การน าไป 
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและจิตส านึก
ที่ดีในการเลือกผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เรียนรู้   
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) จัดอบรมการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในครัวเรือน 
ให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 85 คน 1 วัน 
   2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 85 คนมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การ
น าไป ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
        3) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 85 คน    
ได้รับการส่งเสริม เรียนรู้ การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีวินัยและจิตส านึก  
ที่ดีในการเลือกผลิต เลือกบริโภค และการจัดการขยะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีวินัย และมีจิตส านึกท่ีดี ในด้านการผลิต การบริโภค การจัดการขยะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

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   

- - - ไม่ใช้งบ -  

2. ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ลดการใช้โฟม ลดการใช้
ถุงพลาสติก ลดการใช้พลังงาน  
และการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

- - - 1,950 1,950  

3. จัดอบรมการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูล
ฝอยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และในครัวเรือนให้กับบุคลากรในสังกัด  

- - - 18,050 18,050  

 รวม - - - 20,000 20,000  
 

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

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ   
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้โฟม 

ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้พลังงาน และการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

- 
 

1,950 
 

- 1,950 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 1,950 - 1,950 
3. จัดอบรมการท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและในครัวเรือนให้กับบุคลากรใน
สังกัด จ านวน 85 คน จ านวน 1 วัน 
- ค่าวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (85 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 

 
 
 

3,600 
 

- 
- 

 
 
 

- 
 

5,950 
8,500 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

3,600 
 

5,950 
8,500 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,600 14,450 - 18,050 
รวมทั้งสิ้น 3,600 16,400 - 20,000 

 

6. การประเมินผล   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มี
ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก 
ลดการใช้พลังงาน และการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

การส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และมีจิตส านึกที่ดี ในด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การทดสอบ 
 

 

แบบทดสอบ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ ลดการใช้สารเคมี มี
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีวินัยและจิตส านึกที่ดี     
ในการเลือกผลิต การบริโภค และการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นส านักงานสีเขียวเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์ทรัพากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมและด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
    ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนริสา  พงษ์พานิชย์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 2565  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของเรา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาในการด ารงชีวิต 
เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต เราควรที่จะเรียนรู้และเช้าใจธรรมชาติ     
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
  

 โครงการหนึ่งที่จะท าให้การด าเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงไปสู่การ
ปฏิบัติคือ การด าเนินการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการให้โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือสนอง
ตามแนวทางพระราชด าริ  เพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความตระหนักสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านพันธุกรรมพืช ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในสังกัดได้เห็นคุณค่า
คุณประโยชน์  อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพืชพรรณต่อไป  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 153 โรง ซึ่ง เราได้
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ เพ่ือให้โรงเรียนได้น าไปให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ด าเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์
ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 30 โรง ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางจังหวัด
เชียงใหม่ได้ก าหนด ดังนั้น จึงได้เสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือจะได้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา พร้อมทั้งขับเคลื่อน
โรงเรียนในพ้ืนที่ได้ด าเนินการกิจกรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและเพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม 
และต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีจิตส านึกในการดูแล รักษา พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 3) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
 4) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนัก และเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  - ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5 และโรงเรียนทุกโรง ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - โรงเรียนในสังกัด มีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
สอดแทรกไว้ในการจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งขยายผลให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักและสร้างจิตส านึกไปสู่ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
 
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. 1) เสนอโครงการ 
2) จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3) ประชาสัมพันธ์โครงการและ 
    เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
2,040 

- 

- 
2,040 

- 

นางนริสา   
พงษ์พานิชย์ 

  รวมกิจกรรมที่ 1    2,040 2,040  
2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหลากหลาย 
    ช่องทาง เป้าหมาย ร้อยละ 100 
2) จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสนับสนุน 
    พัฒนาและขับเคลื่อนการ   
    ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์   
    โรงเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
10,400 

 
12,400 

 
10,400 

นางนริสา   
พงษ์พานิชย์ 

รวมกิจกรรมที่ 2    12,400 12,400  
3. 1) ติดตามผลการด าเนินงาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      
2) สรุปและประเมินผล         

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

5,560 
 

- 

5,560 
 

- 

นางนริสา   
พงษ์พานิชย์ 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - 5,560 5,560  
รวมทั้งสิ้น - - - 20,000 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) เสนอโครงการ 

2) จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 คน 
    - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (12คนx35บาทx2มื้อ) 
    - อาหารกลางวัน (12คนx100บาท) 
3) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้โรงเรียนเข้าร่วม 
    โครงการ 
 

- 
 

- 
- 
- 
 

- 
 

840 
1,200 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

840 
1,200 

- 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,040 - 2,040 
2. ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด 

1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหลากหลายช่องทาง  
    เป้าหมาย ร้อยละ 100 
2) จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและ 
    ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
    จ านวน 160 คน 
    - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (160 คน x 35 บาท)  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชม. x 600 บาท) 
    - ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน x 600 บาท) 
 

 
- 
 
 
 
 

- 
3,600 

- 

 
- 
 
 
 
 

5,600 
- 

1,200 

 
2,000 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
2,000 

 
 
 
 

5,600 
3,600 
1,200 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 6,800 2,000 12,400 
3. 1) ติดตามผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

คณะกรรมการ 5 คน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 x 5 x 4 วัน       
2) สรุปและประเมินผล    
      

 
 

- 
- 

 
 

4,800 
- 

 
 

- 
760 

 
 

4,800 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 4,800 760 4,800 
รวมทั้งสิ้น 3,600 13,640 2,760 20,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. โรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ เพ่ิมข้ึน      
ร้อยละ 5 

- แบบรายงาน 
- แบบส ารวจ 

- แบบรายงาน 
- แบบส ารวจ 

2. 
 

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดร้ับการขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

- แบบรายงาน 
- แบบส ารวจ 

- แบบรายงาน 
- แบบส ารวจ 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การนิเทศ ติดตาม - แบบรายงาน 
- แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนที่ได้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์แล้วมีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง
 2) โรงเรียนในสังกัดได้สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
 3) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
 4) นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดลงสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเป็นวงกว้างต่อไป 
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ชื่อโครงการ   ติดตาม ตรวจสอบการควบคุมภายในด้านการเงินและการด าเนินงานของ  
     สพป.ชม 3 และโรงเรียนในสังกัด  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 
    อย่างเป็นระบบ ครบตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร, นายโกมล  แก้วใส่เงิน, น.ส.สุภัชชา  บุญทา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 62  
ก าหนดให้จัดระบบการตรวจสอบติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัด
การศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา 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 เพ่ือพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างเครือข่าย/กลไกที่สามารถรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่
เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด้านผลผลิต   
       1) เพ่ือบริการด้านการให้ค าเชื่อมั่นและเป็นที่ปรึกษาอย่างอิสระ ด้วยความเที่ยงธรรม สร้าง
คุณค่าเพ่ิมในการปฏิบัติงานของ สพป.ชม 3 และสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2) เพ่ือตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนของ     
สพป.ชม 3 ว่ามีการด าเนินการถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 
  3) เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารและการปฏิบัติงานด้านๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับในด้านพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาก
ที่สุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
            4) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  5) เพ่ือตรวจสอบงบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เงินรายได้สถานศึกษา ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน มีการด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถป้องกันหรือลดวามเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้   
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  6) เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่ามีความถูกต้อง มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถป้องกันหรือลดวามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
  1) สพป.ชม 3 และสถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการได้ดีขึ้นและมีความโปร่งใส  
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  
  2) ลดความเสี่ยงโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงในการด าเนินงานของ สพป.ชม 3 และ
สถานศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดของการบริหารจัดการด้าน
การศึกษา 
  3) สพป.ชม 3 และสถานศึกษาได้รับค าปรึกษา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และ
รับทราบข้อมูล สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการท างาน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) ผลส าเร็จ : หน่วยรับตรวจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 
โรง ได้รับการตรวจสอบและติดตามมีการด าเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 100 
  2) ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ : มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
น าเสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบ 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 : เกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการด้านการตรวจสอบ คิดเป็นร้อยละ 95            
  5) การให้ค าปรึกษา ชี้แนะ : หน่วยรับตรวจได้รับค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ สามารถรับทราบปัญหา อุปสรรค 
แนวทางพัฒนา จุดเด่น และจุดพัฒนา สรุปจัดท ารายงานผลการตรวจสอบได้ครบถ้วน สมบูรณ์  
  2) การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ สามารถรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ
รับทราบปัญหา อุปสรรค์ พร้อมข้อเสนอแนะเกิดความเข้าใจและรับรู้จุดข้อมูล เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
   3) หน่วยรับตรวจมีการ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนางาน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
ตามรายงาน ผลการตรวจสอบ มีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้ทราบตามเวลาที่ก าหนด    
  4) หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบถึงความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจในการรับบริการเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามภารกิจของ 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 - - - - - นายรพีพัฒนศักดิ ์
ทวีอภิรดีพชร 
นายโกมล 
แก้วใส่เงิน 
น.ส.สภุัชชา  
บุญทา 

2. ตรวจสอบติดตามส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของ โรงเรียน    
ในสังกัดและช่วยเหลือสนับสนุน          
ให้ค าปรึกษา 

10,000 10,000 15,000 15,000 50,000 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ - - - - - 
 รวม 10,000 10,000 15,000 15,000 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

งบประมาณของ โรงเรียน ในสังกัดและช่วยเหลือ
สนับสนุน ให้ค าปรึกษา 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  
   (240 บาท/คน/วัน x 2 คน x 52 วัน) 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที  
   (240 บาท/คน/วัน x 1 คน x 10 วัน) 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  
   (240 บาท/คน/วัน x 1 คน x 4 วัน) 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเดินทางไปราชการ จ านวน 52 ร.ร. 
-  ค่าท่ีพัก (600 บาท/คน/วัน x 2 คน x 2 วัน) 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

24,960 
 

2,400 
 

960 
19,280 
2,400 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

24,960 
 

2,400 
 

960 
19,280 

2,400 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 50,000 - 50,000 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ - - - - 
รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 50,000 - 50,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย ได้รับการ
ตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการเป็นไป
ตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด 

1. การตรวจสอบฯ 
2. กระดาษท าการ 
3. การสอบถาม 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมิน 

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

1. การตรวจสอบฯ 
2. กระดาษท าการ 
3. การสอบถาม 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมิน 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจ มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
ของหน่วยรับตรวจ มีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจ และรายงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้

1. การตรวจสอบฯ 
2. กระดาษท าการ 
3. การสอบถาม 

1. กระดาษท าการ 
2. แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) หน่วยรับตรวจสามารถเข้าใจและสามารถวางระบบควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ           
ที่เข้มแข็ง  
 2) หน่วยรับตรวจสามารถเข้าใจในการจัดวางระบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ตลอดจนด าเนินงาน
ตามโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3) ลดความเสี่ยงโอกาสเกิดความเสียหายร้ายแรงในการด าเนินงานของ หน่วยรับตรวจ อันเป็นจะเป็น
ผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการด้านการจัดการศึกษา 
 4) เพ่ือสามารถวางแผนและด าเนินการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
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ชื่อโครงการ   บริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
    บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่6 ร้อยละ 100  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่าน
    เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
    ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม, นางวัชราภรณ์  กันธะมา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 
 
 

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 าสั่งหัวหน้า    
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 7 ก าหนดให้แก้ไขค าว่า “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นค าว่า “เงินเดือน” ทุกแห่งนั้น 
  

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

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
 2) เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80  
      2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ร้อยละ 80 
      3) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอ้ยละ 80 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 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. ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 700 - - 700 นางฐิตารีย์   
ทาแจ๋ม,  
นางวัชราภรณ์  
กันธะมา 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน 

- 16,850 - 16,850 33,700 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 7,800 - 7,800 15,600 
 

 รวม - 25,350 - 24,650 50,000  
 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ประจ าปี 2565 ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ จ านวน 
154 โรงเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการด าเนินการ              
  (35 บาท x 1 มื้อ x 20 คน) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

700 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

700 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 700 - 700 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน  

ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 65) และครั้งที่ 2     
(1 ต.ค. 65) คณะกรรมการ 15 คน ประชุม 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน (100บาท x 1มื้อ x 15คน x 4ครั้ง) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 15 คน x 4 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.ฝาง (300 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.แม่อาย (400 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 

6,000 
 

2,100 
 

8,000 
2,400 
3,200 

 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
 

2,100 
 

8,000 
2,400 
3,200 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.ไชยปราการ (300 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 

- 9,600 
2,400 

- 9,600 
2,400 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 33,700 - 33,700 
3. 3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน 

ค่าจ้างประจ า ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 65) 
และครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 65) คณะกรรมการ  17 คน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 17 คน x 2 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.ฝาง (300 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.แม่อาย (400 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
  อ.ไชยปราการ (300 บาท x 2 คน x 4 ครั้ง) 
3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)   
ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 65) และครั้งที่ 2  
(1 ต.ค. 65) คณะกรรมการ 14 คน ประชุม 2 ครั้ง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 1 มื้อ x 14 คน x 2 ครั้ง ) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,190 
 

4,000 
1,200 
1,600 
4,800 
1,200 

 
 
 
 

980 
 

630 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1,190 
 

4,000 
1,200 
1,600 
4,800 
1,200 

 
 
 
 

980 
 

630 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 15,600 - 15,600 

รวมทั้งสิ้น - 50,000 - 50,000 
 

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   บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่6 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
    ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรพรรณ ทองดอนพุ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่            
23 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรทางการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
  

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
วางแผนและบริหารจัดการอัตราก าลังในภาพรวม ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทาง
การศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ 
ก าหนด 
 2) เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  - สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 มีอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ ก าหนด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
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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. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรา 
ก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ไม่ใช้งบ - - - นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 3,180 - - 3,180 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
การใช้ต าแหน่งว่างอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- - - 3,180 3,180 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กรณี
เกษียณอายุราชการ 

- - - 3,180 3,180 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

5. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 10 ปี 

- - 6,460 - 6,460 นางพรพรรณ 
ทองดอนพุ่ม 

 รวม - 3,180 6,460 6,360 16,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  16,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรา ก าลังข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือเกลี่ยอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (600 บาท x 1 คน) 
  อ.ฝาง (260 บาท x 1 คน) 
  อ.แม่อาย (190 บาท x 1 คน) 
  อ.เวียงแหง (960 บาท x 1 คน) 
  อ.ไชยปราการ (190 บาท x 1 คน) 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

980 
 

600 
260 
190 
960 
190 

 
 
 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

980 
 

600 
260 
190 
960 
190 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 3,180 - 3,180 



158 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาการใช้ต าแหน่ง

ว่างอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ านวน 14 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (600 บาท x 1 คน) 
  อ.ฝาง (260 บาท x 1 คน) 
  อ.แม่อาย (190 บาท x 1 คน) 
  อ.เวียงแหง (960 บาท x 1 คน) 
  อ.ไชยปราการ (190 บาท x 1 คน) 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

980 
 

600 
260 
190 
960 
190 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

980 
 

600 
260 
190 
960 
190 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 3,180 - 3,180 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาการจัดสรร

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีเกษียณอายุราชการ จ านวน 14 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 14 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (600 บาท x 1 คน) 
  อ.ฝาง (260 บาท x 1 คน) 
  อ.แม่อาย (190 บาท x 1 คน) 
  อ.เวียงแหง (960 บาท x 1 คน) 
  อ.ไชยปราการ (190 บาท x 1 คน) 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

980 
 

600 
260 
190 
960 
190 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

980 
 

600 
260 
190 
960 
190 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 3,180 - 3,180 
5. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 10 ปี 
5.1 คณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลังฯ จ านวน 10 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
       (35 บาท x 6 มื้อ x 10 คน) 
5.2 จัดท ารูปเล่มแผนอัตราก าลังฯ 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,100 
4,360 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,100 
4,360 

รวมกิจกรรมที่ 5 - 6,460 - 6,460 
รวมทั้งสิ้น - 16,000 - 16,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด มีอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ ก าหนด 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัด มีอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ ก าหนด 
 2) สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   การประชุมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่6 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
    ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเอ้ืองพร  สุภา, นายเทอดเกียรติ  ทองดอนพุ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ตามมาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั้ง (ย้าย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.เชียงใหม่ และ ก.ศ.จ.เชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้การด าเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงจัดท าโครงการการประชุมการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งย้าย ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดก่อนน าเสนอ 
คณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.เชียงใหม่ และ ก.ศ.จ.เชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบ 
 2) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4) เพ่ือให้ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งย้ายตามค าร้องขอของตนเองด้วยหลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งย้าย ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) โรงเรียนในสังกัด มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2) โรงเรียนในสังกัด มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ จัดการบริหารการศึกษาได้
อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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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. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
1) ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลฯ 
2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการย้าย 

 
 

- 
- 

 
 

3,200 
5,750 

 
 

- 
- 

 
 

- 
5,750 

 
 

3,200 
11,500 

นางเอ้ืองพร  
สุภา,  
นายเทอดเกียรติ  
ทองดอนพุ่ม 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 8,950 - 5,750 14,700  
2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1) ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลฯ 
2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการย้าย 

 
 
 

4,900 
4,820 

 
 
 

- 
- 
 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,900 
4,820 

 
 
 

9,800 
9,640 

นางเอ้ืองพร  
สุภา,  
นายเทอดเกียรติ  
ทองดอนพุ่ม 

รวมกิจกรรมที่ 2 9,720 - - 9,720 19,440  
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการย้าย 

 
 

- 

 
 

175 

 
 

- 

 
 

175 

 
 

350 

นางเอ้ืองพร  
สุภา,  
นายเทอดเกียรติ  
ทองดอนพุ่ม 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 175 - 175 350  
4. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) 
1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
2) ประชุมคณะกรรมการประเมิน  
ผลงาน 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

210 
 

245 

 
 
 

210 
 

245 

 
 
 

210 
 

245 

 
 
 

630 
 

735 

นางเอ้ืองพร  
สุภา,  
นายเทอดเกียรติ  
ทองดอนพุ่ม 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 455 455 455 1,365  
รวม 9,720 9,580 455 16,100 35,855  

ขอเบิกเพียง  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. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู 
1) ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลการย้ายฯ 
จ านวน 10 คน จ านวน 1 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะท างาน 
   อ.ฝาง (300 บาท x 3 คน ) 
   อ.ไชยปราการ (300 บาท x 2 คน ) 
2) การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ย้ายฯ จ านวน 15 คน จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 4 มื้อ x 15 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 15 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 ครั้ง ) 
  อ.ฝาง (300 บาท x 2 ครั้ง ) 
  อ.แม่อาย (400 บาท x 2 ครั้ง ) 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 ครั้ง ) 
  อ.ไชยปราการ (300 บาท x 2 ครั้ง ) 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

700 
1,000 

 
900 
600 

 
 
 

2,100 
3,000 

 
2,000 

600 
800 

2,400 
600 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

700 
1,000 

 
900 
600 

 
 
 

2,100 
3,000 

 
2,000 

600 
800 

2,400 
600 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 14,700 - 14,700 
2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลการย้ายฯ 
จ านวน 10 คน จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 4 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 10 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.ฝาง (300 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.แม่อาย (400 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.ไชยปราการ (300 บาท x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,400 
2,000 

 
2,000 

600 
800 

2,400 
600 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,400 
2,000 

 
2,000 

600 
800 

2,400 
600 



163 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
2) การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ย้ายฯ จ านวน 12 คน จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 12 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 2 มื้อ x 12 คน) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
  อ.เชียงดาว (1,000 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.ฝาง (300 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.แม่อาย (400 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.เวียงแหง (1,200 บาท x 2 ครั้ง) 
  อ.ไชยปราการ (300 บาท x 2 ครั้ง) 

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

840 
2,400 

 
2,000 

600 
800 

2,400 
600 

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

840 
2,400 

 
2,000 

600 
800 

2,400 
600 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 19,440 - 19,440 
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
1) การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ย้ายฯ จ านวน 5 คน จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 2 มื้อ x 5 คน) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

350 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

350 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 350 - 350 

4. การย้าย โอน เปลี่ยนต าแหน่ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
1) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 
จ านวน 6 คน จ านวน 3 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 3 มื้อ x 6 คน) 
2) การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
จ านวน 7 คน จ านวน 3 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 3 มื้อ x 7 คน) 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

630 
 
 
 

735 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

630 
 
 
 

735 
รวมกิจกรรมที่ 4 - 1,365 - 1,365 

รวมทั้งสิ้น - 35,855 - 35,855 
ขอใช้เพียง  35,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. การพิจารณาแต่งตั้งย้าย ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

4. โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 มีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ จัดการบริหารการศึกษาได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) การพิจารณาแต่งตั้งย้าย ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ก่อนน าเสนอ 
คณะกรรมการ อ.ก.ศ.จ.เชียงใหม่ และ ก.ศ.จ.เชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบ 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 3) โรงเรียนในสังกัด มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาเอก และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งย้ายตามค าร้องขอของตนเองด้วย
หลักคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 2564 – สิงหาคม 2565 
     
 

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              
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  

 จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพิจารณางบประมาณที่จะด าเนินการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2) เพ่ือจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 3) เพ่ือประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
   

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
                1) จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพิจารณางบประมาณที่จะด าเนินการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 41 คน 
      2) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 25 เล่ม 
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      3) จัดประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่   
มาจากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง จนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ สามารถจัดระบบการบริหารจัดการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนิน/กิจกรรมโครงการ ตามที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายในระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดระบบ
การติดตามประเมินผล และสามารถรายงานผลการด าเนินการได้ตามก าหนด 
       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดระบบบริหารจัดการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก 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. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพิจารณางบประมาณที่
จะด าเนินการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 41 คน 
 

13,000 - - - 13,000 - น.ส.จันวีนา 
  สุวรรณ ์
- นายดิศนันท์ 
  ศรีวิลัย 
และคณะ 
 

2. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 25 เล่ม 
 

- 5,000 - - 5,000 

3. ประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม 
30 คน 
 

- - - 6,000 6,000 

รวม 13,000 5,000 - 6,000 24,000  
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5. งบประมาณ 
        งบประมาณ  จ านวน  24,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พิจารณางบประมาณท่ีจะด าเนินการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 41 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 41 คน x 1 มื้อ x 100 บาท  
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 41 คน x 2 มื้อ x 35 บาท 
3) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 
    - อ าเภอฝาง 1คนx140บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ) 
    - อ าเภอแม่อาย 1คนx110บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ) 
    - อ าเภอไชยปราการ 1คนx80บาทx2เที่ยว  
      (ไป-กลับ) 
    - อ าเภอเชียงดาว 1คนx310บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ)  
    - อ าเภอเวียงแหง 1คนx500บาทx2เที่ยว (ไป-กลับ) 
4) ค่าถ่ายเอกสาร 
 

 
 
 
 
 

- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

4,100 
2,870 

 
280 
220 
160 

 
610 

1,000 
3,760 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

 
 
 
 
 

4,100 
2,870 

 
280 
220 
160 

 
610 

1,000 
3,760 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 13,000  13,000 
2. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

จ านวน 25 เล่ม  
 

- 5,000 - 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 5,000 - 5,000 
3. ประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ครั้ง 1 วนั ผู้เข้าร่วมประชุม 30คน
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1) ค่าอาหารกลางวัน 30คนx1มื้อx100บาทx1วัน 
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30คนx2มื้อx35บาทx1วัน 
3) ค่าวัสดุ 
 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

3,000 
2,100 

- 

 
 
 
- 
- 

900 

 
 
 

3,000 
2,100 

900 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,100 900 6,000 
รวมทั้งสิ้น - 23,100 900 24,000 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด และกลุ่มงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใช้แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นกรอบและทิศทางในการ
ด าเนินงาน 
 

- การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 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 มีปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด 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 ในระดับดีมากข้ึนไป 
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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 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ในด้านครุภัณฑ์จะต้องใช้ข้อมูลความขาด
แคลนตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนในด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องใช้ความส าคัญจ าเป็นด้านอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน และจากศักยภาพของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิรูปการเรียนรู้
เป็นกรอบในการเสนอขอตั้งงบประมาณ  
 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงต้องพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรูปของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ บรรลุผล
ส าเร็จตามความต้องการของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  
 2) เพ่ือจัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2565 ให้แก่สถานศึกษา 
 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย 
  

3.เป้าหมาย 
 3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

1) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 43 คน 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้แก่สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 43 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ(เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ที่เป็นธรรม 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  
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ ปีละ 2 ครั้ง 
1.3 เรียงล าดับข้อมูลโรงเรียนที่มีความ
จ าเป็นขาดแคลนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่คณะกรรมการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณได้พิจารณา
จัดตั้งแล้ว 
1.4 กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
1.5 จัดท าเอกสารข้อมูลและสรุปค าขอ
ตั้งงบประมาณส่งสพฐ. 

21,565 - - - 21,565 นางศิริพร  
จูมั่น และ
คณะ 
 
 

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

- 8,435 - 
 

- 8,435 

รวม 21,565 8,435 - - 30,000  
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5. งบประมาณ 

 งบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน  
Stand Alone 
- อาหารกลางวัน  
  (43 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (43 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)  
- ค่าพาหนะ 
  (ค่าพาหนะคณะกรรมการ จ านวน 33 คน  
   ตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท) 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (16 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)  
- ค่าพาหนะ 
  (ค่าพาหนะคณะกรรมการ จ านวน 9 คน  
   ตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท) 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

4,300 
 

1,505 
 

12,000 
 
 
 
 

560 
 

3,200 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 

4,300 
 

1,505 
 

12,000 
 
 
 
 

560 
 

3,200 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 21,565 - 21,565 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (17 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 
- ค่าพาหนะ 
  (ค่าพาหนะคณะกรรมการ จ านวน 10 คน  
   ตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน) 

 
 

- 
 

- 
 

 
 

595 
 

7,840 
 

 
 

- 
 

- 

 
 

595 
 

7,840 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 8,435 - 8,435 
รวมทั้งสิ้น - 30,000 - 30,000 
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6. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างทั่วถึง ยุติธรรม ตรงตามความจ าเป็น 
และขาดแคลน 

-  การสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจในการ
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

-  การสอบถาม - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี
ที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียส่งผลให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดเกิดความพึงพอใจ และได้รับการจัดสรรงบประมาณด้วยความยุติธรรม  
 2) โรงเรียนในสังกัดมีครุภัณฑ์และอาคารต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษา ตามที่ได้เสนอของบประมาณ
ตามความจ าเป็นและขาดแคลน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
    2565 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่13 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
    มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที ่ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส, น.ส.ชญาน์นันท์  อินตา,  
    นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามโครงสร้างและระบบบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดให้มีกลุ่มงานติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล ไว้ในกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล             
ได้แบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ งานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) งานติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 โดยในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความประสงค์  
จะติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือรองรับการ
ติดตามการด าเนินงานจากส านักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ e-MENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

2) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ตามแบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สพฐ. และรายงานผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างครบถ้วนและมีความถูกต้อง 
 3) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 

 1) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 25 คน  

 2) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน  

 3) จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฎิบัติการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ จ านวน 15 เล่ม 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีรายงานผลการด าเนินโครงการ            
ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีผลการการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ               
e-MENSCR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

 

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 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงานการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

2 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การฯ และการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

3 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฎิบัติการฯ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ไตรมาสละ 15 เล่ม 

- 1,500 
 

2,550 5,950 10,000 น.ส.ชญาน์นันท์  
อินตา 
 

รวม - 1,500 2,550 5,950 10,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผน

ปฎิบัติการฯ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 15 
เล่ม  

- 10,000 - 10,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 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 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีผลการการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 



176 
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ชื่อโครงการ   ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
    ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่17 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์
    คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนลินี  กิติน่าน ,นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช ,นางวิลาสีนี สวุรรณประเสริฐ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่จะเกษียณอายุราชการ จ านวน 41 ราย แบ่งออกเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 38 ราย และลูกจ้างประจ า จ านวน 3 ราย นั้น  

  

 เพ่ือให้การขอรับบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีความถูกต้อง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงให้ผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ตนจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ จึงจัดท าโครงการ “ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ด้านผลผลิต 
 - ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.2 ด้านผลลัพธ์ 

       1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ
ราชการ 
        2) เพ่ือให้การท าแบบขอรับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
        3) เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนอย่างต่อเนื่อง
  

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  - ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2565 จ านวน 41 ราย 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที ่จะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ และท าแบบขอรับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 
 
 



177 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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 า 
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - 2,000 - 2,000 นางนลินี   
กิติน่าน, 
น.ส.รุ่งทิวา   
สุภาเดช, 
นางวิลาสีนี 
สุวรรณประเสริฐ 

 รวม - - 2,000 - 2,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  2,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่
รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมวดรายจ่าย 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

- ผู้เกษียณ จ านวน 41 คน 
- ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 1 คน 
- รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

จ านวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (55 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 
2. ค่าวัสดุอ่ืนๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,925 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
   75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,925 
   75 

รวมทั้งสิ้น 2,000 1,925 75 2,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2565 มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
หลังจากเกษียณอายุราชการ 
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

2. ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขอรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ  
 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการ 
 2) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการท าแบบขอรับเงินบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนด้วยความถูกต้อง  
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัสดุส าหรับผู้บริหาร 
    สถานศึกษา  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่6 ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
    ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนลินี กิติน่าน, นางสาววาสนา อุ่นบุญตัน, นางสาวรุ่งทิวา สุภาเดช 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ได้ออกแบบระบบงานให้สามารถใช้บริการผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในภาพรวม 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   เห็นว่า 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ควรจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน e-GP อย่างชัดเจน รวมถึงเพ่ือจะได้น าไป
ปรับใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณก าหนด จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุในสถานศึกษาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ด้านผลผลิต 
      - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุใน
สถานศึกษาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2  ด้านผลลัพธ์ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน e-GP สามารถแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และสามารถน าไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อพึงระวังและข้อสังเกต เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  3) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการก ากับติดตามการปฏิบัติงานพัสดุ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  - จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการพัสดุ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 154 คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการและแนวทางต่างๆ 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. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การเงินการพัสดุในสถานศึกษา 
 

- 71,010 - - 71,010 นางนลินี  
กิติน่าน,  
น.ส.วาสนา  
อุ่นบุญตัน,  
น.ส.รุ่งทิวา  
สุภาเดช 

 รวม - 71,010 - - 71,010  
 ขอใช้เพียง  71,000  

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  71,000   บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารงานด้านการพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ดังนี้ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  153 คน (โรงเรียน) 
- ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 1 คน 
- รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 1 คน 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ จ านวน 11 คน 
- วิทยากร 2 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน 
1) ค่าอาหารกลางวัน  
    - ผู้อ านวยการโรงเรียน  
      (153 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 1 วัน) 
    - ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
      (1 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 4 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,300 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,300 
 

400 



181 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
    - รองผู้อ านวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 3  
      (1 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 4 วัน) 
    - เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ  
      (11 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 4 วัน) 
    - วิทยากร (2 คน x 1 มื้อ x 100 บาท x 4 วัน) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ผู้อ านวยการโรงเรียน  
      (153 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 1 วัน) 
    - ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3   
      (1 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 4 วัน) 
    - รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3  
      (1 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 4 วัน) 
    - เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ   
      (11 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 4 วัน) 
    - วิทยากร (2 คน x 2 มื้อ x 35 บาท x 4 วัน) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร  
    (2 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 4 วัน) 
4) ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากร  
    (750 บาท x 2 ห้อง x 4 คืน) 

 
- 
 

- 
- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
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800 
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- 
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- 
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- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
 

- 
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4,400 
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280 
 

280 
 

3,080 
560 

 
28,800 

 
6,000 

รวม 28,800 42,210 - 71,010 
ขอใช้เพียง  71,000 

6. การประเมินผล  

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งที่เก่ียวข้องกับ
มาตรการและแนวทางต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดท า e-GP 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติงานใน
ระบบ e-GP เบื้องต้นได้ 

การสอบถาม 
 

การสอบถาม 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
สามารถก ากับติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ       
 2) การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3) สามารถลดปัญหาและภาระการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของของโรงเรียน และ สพป. ได้ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ชื่อโครงการ   การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ
    ที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก      
    ธรรมาภิบาล 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประทุม ตามไท  และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 นับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในสถานศึกษาและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ
จะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย จึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                  
เชียงใหม่ เขต 3  
 2)  เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่      
เขต 3 
 3) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
        - ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 185 คน  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้มีข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  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. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และ
ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง ในการ
ด าเนินการตามโครงการ 

ไม่ใช้งบ - - - - นางประทุม 
ตามไท 
และคณะ 

2. การจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

  75,990  33,450 33,100 - 142,890       นางประทุม 
ตามไท 
และคณะ 

 รวม  75,990  33,450 33,100 - 142,890        
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  142,890  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผนในการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา,ผุ้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 1 
อ าเภอฝาง และบุคลากรในสังกัด 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70คน x 2มื้อ x 35 บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
อ าเภอแม่อาย อ าเภอไชยปราการ และบุคลากร 
ในสังกัด 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (78คน x 2มื้อ x 35 บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (78 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง และบุคลากรในสังกัด 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (69คน x 2มื้อ x 35 บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (69 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 
 
 

 
 
 

4,900 
7,000 
2,000 

 
 

5,460 
7,800 
2,000 

 
4,830 
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2,000 

 
 
 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
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7,000 
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2,000 

 
4,830 
6,900 
2,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผุ้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(185 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (185 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผุ้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 3 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(185 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (185 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผุ้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากร ในสังกัด ครั้งที่ 4 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(185 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
-ค่าอาหารกลางวัน (185 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 

- 
- 
- 

 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 

 
 

- 
- 
- 

 
 
 

12,950 
18,500 
2,000 

 

 
 
 

12,950 
18,500 
2,000 

 
 
 

 
12,950 
18,500 
1,650 

 
 
 

- 
- 
- 

 

 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 

 
- 
- 
- 

 
 
 

12,950 
18,500 
2,000 

 

 
 
 

12,950 
18,500 
2,000 

 

 
 
 

12,950 
18,500 
1,650 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 142,890 - 142,890 
รวมทั้งสิ้น - 142,890 - 142,890 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มาร่วมประชุม 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ผู้ร้อยละ 80 ของบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับทราบนโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือท าให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
เชียงใหม่ เขต 3 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที่ 11 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
    ถูกต้องตามขั้นตอน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอลิสตรา  อ่อนอัด และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47-51 ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และในวรรคสองของข้อ 3 ก าหนดไว้
ว่าเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามข้อ 3 แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวบ้องหรือจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก   
 

 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกระทรวง ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่ง
มีผลตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป    
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กฎกระทรวง และประกาศกทรวงก าหนด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีความ
พร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา        
(สมศ.) ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง ได้รับการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อมรับก่อนการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 3) เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 1 แห่ง ที่มีผลการประเมินภายนอกระยะที่ 1 ระดับ ปรับปรุง 
ได้รับการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าและด าเนินตามระบบประกันคุณภาพ จนผ่านการประเมินภายนอก
ระดับ ดีขึ้นไป 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง  
       2) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 153 คน  
       3) ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน 153 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  1) สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักและ มีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีมาตรฐานตามบริบทของสถานศึกษา  
  3) ครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปขยายผลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ 
 

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. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน 
- จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
- จัดท าเครื่องมือเพ่ือนิเทศ ติดตาม 
การด าเนินตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

2,025 
 
 
 
 
 

- - - 2,025 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด และ
คณะ 
 
 
 

2. นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนที่มีผล
การประเมินภายนอกระดับปรับปรุง  
(โรงเรียนบ้านหัวฝาย) 

- - - - - นางอลิสตรา 
อ่อนอัด และ
คณะ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมิน
รอบ 4 

- 13,475 - - 13,475 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด และ
คณะ 
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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. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการ
สังเคราะห์ผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564 

- - 5,500 - 5,500 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด และ
คณะ 

5. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

- - - - - นางอลิสตรา 
อ่อนอัด และ
คณะ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

- - - 4,000 4,000 นางอลิสตรา 
อ่อนอัด และ
คณะ 

 รวม 2,025 13,475 5,500 4,000 25,000  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  25,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

(คณะกรรมการ 15 คน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15คน x 35บาท x 1มื้อ)  
- ค่าอาหารกลางวัน (15คน x 100บาท x 1มื้อ)   

 
 

- 
- 

 
 

525 
1,500 

 
 

- 
- 

 
 

525 
1,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 2,025 - 2,025 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่ขอรับการ
ประเมินรอบ 4 รุ่นที่ 3 จ านวน 40 แห่ง  
(จ านวน สถานศึกษาละ 1 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คนx35บาทx2 มื้อ) 
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

5,000 
3,500 

- 

 
 
 
 

- 
- 

4,975 

 
 
 
 

5,000 
3,500 
4,975 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 8,500 4,975 13,475 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการสังเคราะห์ผลการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x35บาทx2มื้อ) 
 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

2,000 
3,500 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

2,000 
3,500 

รวมกิจกรรมที่ 3  5,500 - 5,500 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. 1. จัดท ารูปเล่มรายงานโครงการผลการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด
เพ่ือเผยแพร่ 
2. จัดท ารูปเล่มรายงานการสังเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด 

- 
 
 
- 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

- 
 
 
- 

2,000 
 
 

2,000 
 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 4,000 - 4,000 
รวมทั้งสิ้น - 20,025 4,975 25,000 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักและมีการด าเนินงาน
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีมาตรฐานตาม
บริบทของสถานศึกษา 
 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 

2. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปขยายผล
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้ 
 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 153 แห่ง ได้รับการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าจากหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 แห่ง ได้รับการเตรียมความพร้อมรับก่อนการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 3) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 1 แห่ง ที่มีผลการประเมินภายนอกระยะที่ 1 ระดับ ปรับปรุง ได้รับผ่าน
การประเมินภายนอกระดับ ดีขึ้นไป 
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โครงการที่รอ 
งบประมาณเพิ่มเติม 
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ชื่อโครงการ   การจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา               
    ประจ าปีงบประมาณ 2565  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่17 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน 
    องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฐิตารีย์  ทาแจ๋ม, นางวัชราภรณ์  กันธะมา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 มกราคม - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มีแนวโน้มว่าจะยื่นเสนอขอเพ่ิมขึ้นทุกปีงบประมาณ เพราะข้าราชการมีความภาคภูมิใจ   
ที่ได้รับพระราชทาน เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2536 และระเบียบ          
ส านักนายกรัฐมนตรี ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการยื่ นขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด   
 

2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสนอขอและการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่มีคุณสมบัติได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาทุกราย  
 2) เพ่ือเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
 3) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าใน
สังกัด 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
  1) ร้อยละ 70 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการยื่นขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา   
  2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด            
ที่มีคุณสมบัติครบได้ยื่นเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ ามีขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติงาน
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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. แจ้งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ยื่น
เสนอขอเครื่องราชฯ และตรวจสอบ
คุณสมบัติการขอเครื่องราชฯ ประจ าปี 
2565 

ไม่ใช้งบ - - -  นางฐิตารีย์   
ทาแจ๋ม,  
นางวัชราภรณ์ 
กันธะมา 

2. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
ในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ 
ประจ าปี 2564 

- ไม่ใช้งบ - -  

3. การรับเครื่องราชฯ ประจ าปี 2564 - 22,450 - - 22,450 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่อง

ราชฯ ประจ าปี 2564 
- - 2,550 - 2,550 

5. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - ไม่ใช้งบ - 
 รวม - 22,450 2,550 - 25,000  

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  25,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. แจ้งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ยื่นเสนอขอเครื่อง

ราชฯ และตรวจสอบคุณสมบัติการขอเครื่องราชฯ 
ประจ าปี 2565 

- 
 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัดที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชฯ ประจ าปี 2564 
 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 
3. การรับเครื่องราชฯ ประจ าปี 2564 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 วัน x 5 คน) 
- ค่าท่ีพักเหมาจ่าย (500 บาท x 5 คน x 2 คืน) 
 

 
- 
- 
- 

 
13,850 
3,600 
5,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 22,450 - - 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเครื่องราชฯ ประจ าปี 

2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 2มื้อ x 15คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 15 คน) 

 
 
- 
- 

 
 

1,050 
1,500 

 
 
- 
- 

 
 

1,050 
1,500 

รวมกิจกรรมที่ 4 - 2,550 - 2,550 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 25,000 - 25,000 

 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าขอพระราชทานเครื่องราชฯเพ่ิมข้ึนทุกปี 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชฯ เพิ่มขึ้น 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

4. ร้อยละ 80 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดมีความภาคภูมิใจอาชีพการรับราชการ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
 2) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 
และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการรับราชการ 
 3) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลาเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                          เชียงใหม่ เขต 3  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร
    ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่1 ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
    ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอ าพร  สาสัตย์, นายศรีมงคล  ขุนรินชา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 
 
 

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 มีความมุ่งหวังให้ข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น               
จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลกร ในหน่วยงาน ให้ความรู้ 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                 
มีการบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีกันร่วมกันท างานอย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 ด้านผลผลิต  
      1) เพ่ือให้ผู้บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
      2) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเขตพ้ืนที่ 
      3) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 3 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 



197 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 

 2.2 ด้านผลลัพธ์ 
       - บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 3 จ านวน 55 คน 1 วัน 
      2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 จ านวน 55 คน โดยการศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการด าเนินงาน
ดีเด่นระดับชาติ จ านวน 1 ครั้ง 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
       1) บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีสมรรถนะ และทักษะในการท างาน สามารถน าไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                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 

- - - ไม่ใช้งบ - นางอ าพร   
สาสัตย์,  
นายศรีมงคล 
ขุนรินชา 2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่     
เขต 3 จ านวน 55 คน ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 

- - - 15,140 15,140 

3. ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาที่มีผลการ
ด าเนินงานดีเด่นระดับชาติ    

- - - 84,860 84,860 

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

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. ประชุม วางแผน ก าหนดปฏิทิน และชี้แจงเกี่ยวกับ

แนวทาง ในการด าเนินการตามโครงการ 
- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 
55 คน 
- ค่าอาหาร (55 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (55 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

- 
 

- 
3,600 

- 

 
 
 

5,500 
 

3,850 
- 
- 

 
 
 

- 
 

- 
- 

2,190 

 
 
 

5,500 
 

3,850 
3,600 
2,190 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 9,350 2,190 15,140 
3. ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นระดับชาติ 
จ านวน 55 คน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
  (270 บาท x 1 คน x 2 วัน) 
  (240 บาท x 54 คน x 2 วัน)   
- ค่าท่ีพัก (800 บาท/ห้อง x 28 ห้อง x 1 คืน) 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

540 
25,920 
22,400 
1,000 

35,000 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

540 
25,920 
22,400 
1,000 

35,000 
รวมกิจกรรมที่ 3 - 84,860 - 84,860 

รวมทั้งสิ้น 3,600 94,210 2,190 100,000 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรปฏิบัติงานฯ ได้รับความรู้และน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการท างานตามบริบทของภาระงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับความรู้ และน า
ความรู้มาปรับใช้ในการท างานตามบริบทของภารงาน 
 2) บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีความเป็นผู้น า เป็น
ผู้บริหารที่ดีใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการ  
                                         จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลด          
    ความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่3 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ 
    การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวรกันต์ ศรีวิชัย และคณะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล มีกิจกรรมหลัก คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะเกิด
ประสิทธิภาพได้นั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the Trainer ซึ่งเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google 
Apps for education, Microsoft Office 365 ได้พัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 ประการ คือ Trainers, Coaching, Mentor พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2549) ในหมวด 9 เรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ระบุแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในหมวดที่ 9 เรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการดาเนินการที่เป็นระบบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถเจตคติความประพฤติและคุณธรรม
จริยธรรมโดยการน าความรู้แนวคิดเทคนิคกระบวนการวัสดุอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาซึ่งมี
การพัฒนาและออกแบบ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านสื่อประสม ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการพัฒนาการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV            
 

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงตระหนักถึงความส าคัญของ
การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งมีการพัฒนาและออกแบบ ที่ส่งเสริมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณประโยชน์อย่างยิ่งของและการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ
ใหม่ NEW DLTV เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงก าหนดโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริม ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ให้มีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือยกระดับผมสัมฤทธิ์ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ได้รับโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง  
 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      1) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 154 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 
ให้ได้มาตรฐาน 
           2) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม 
           3) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าเสนอ Best Practice 
           4) มีการระดมสรรพก าลังและบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
           5) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคนสามารถบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
               6) ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ของโรงเรียน
ในสังกัด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
               2) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTVอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
               3) บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนจนเกิด Best Practice ของตนเอง 
               4) มีการระดมสรรพก าลังและบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
               5) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ทุกคนในโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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                6) ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน โดยนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะการคิด วิเคราะห และเขียน และมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรในระดับ “ดี” ขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ทุกกลุมสาระการเรียนรู้
มีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ /เทากับ หรือสูงกวาปการศึกษาที่ผ านมา ผลการทดสอบ NT 
ความสามารถในแต่ละดานเทากับหรือสูงกวาระดับประเทศ/เทากับหรือสูงกวาปการศึกษาที่ผานมา  
                7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีงานวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดต่อไป 
 

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. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู และ
บุคลากรของโรงเรียนเพื่อสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ของโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด โดยระบบ On-Line 

- - ไม่ใช้งบ - - นายวรกันต์  
ศรีวิชัย 
และคณะ 

2. การถอดบทเรียนจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบใหม่ NEW DLTV ของโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนที่มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

- - 20,000 - 20,000 นายวรกันต์  
ศรีวิชัย 
และคณะ 

3. รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานการวิจัย  

- - - 5,000 5,000  

 รวม - - 20,000 5,000 25,000  
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  25,000  บาท ถัวจ่ายทุกรายการ ดังกิจกรรมส าคัญต่อไปนี้ 
 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู และบุคลากรของโรงเรียน

เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
NEW DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยระบบ 
On-Line 

- 
 

- 
 

- - 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2. การถอดบทเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ของโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มี
นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
- ค่าอาหารกลางวัน   
  (100 บาท x 50 คน x 2 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ x 2 วัน) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 

7,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 

7,000 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 - 20,000 - 20,000 
3. รายงานผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการวิจัย 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าจัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 
- 
- 

 
2,000 
3,000 

 
- 
- 

 
2,000 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 - 5,000 - 5,000 
รวมทั้งสิ้น - 25,000 - 25,000 
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6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จ านวน 42 โรงเรียน ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 
2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTVได้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะการคิด วิเคราะห

และเขียน และมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรในระดับ “ดี” 
ขึ้นไป ไมนอยกวารอยละ 80 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

4. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

5. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ได้ตามมาตรฐาน          
 2) ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV น าไปใช้ในการวางแผนในการปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม        
 3) มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTVให้ได้มาตรฐาน 
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ชื่อโครงการ   การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพ่ือแก้ไขปัญหา
    กระบวนการคิดเชิงค านวณ Computational Thinking 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชม.3  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
    มีความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัดที่   ข้อที ่3 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    ที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเจษฎา ก้องสาคร, นายวรกันต์ ศรีวิชัย 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน - 30 กันยายน 2565 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดย
เพ่ิมเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการค านวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน 
ได้แก่  
 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  
 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา ( ICT : Information Communication 
     Technology) 
 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน (Digital Literacy) 
 จากการเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอน
วิชาวิทยาการค านวณไม่ครบทุกเนื้อหา เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) อีกทั้งมีความต้องการในการพัฒนาความรู้ในด้านนี้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา 
เพ่ือด าเนินโครงการร่วมกันในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้น าทางการศึกษาด้านโค้ดดิ้ง การพัฒนาครูให้มี
ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้ง และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การบริหารจัดการ นิเทศติดตาม และส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
 

 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพ่ือ
แก้ไขปัญหากระบวนการคิดเชิงค านวณ Computational Thinking เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการสร้างก าลังคนให้มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป 
ประกอบกับทางส านักงานเขตฯ มีนโยบายในการพัฒนาส านักงานเขตคือ “ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน สร้างนวัตกรรม               
น าเทคโนโลยี” ซึ่งมีนโยบายที่เน้นพัฒนากระบวนการคิดและเหตุผล ซึ่งการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณสามารถ
พัฒนาในจุดนี้ได้เป็นอย่างดี 
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 จากเหตุผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้มีจัดท าโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ เพ่ือแก้ไขปัญหากระบวนการคิดเชิงค านวณ Computational Thinking เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาการค านวณให้สามารถน าเอาความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  (เป็นจ านวน หรือร้อยละ) 
      - เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทั้ง 5 อ าเภอ จ านวน 200 คน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (เป็นคุณลักษณะที่ต้องการ) 
      1) หลักสูตรการอบรมครูระดับประถมศึกษาของโครงการพัฒนาของการอบรมปฏิบัติการอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher : C4T) แบบออนไลน์ สามารถพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
      2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ       
จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาการค านวณ ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในห้องเรียนได้ 
 

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. การจัดการประกวดผลงานการสร้างสื่อ
การสอนวิทยาการค านวณแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

- - 14,000 - 14,000 นายเจษฎา  
ก้องสาคร,  
นายวรกันต์  
ศรีวิชัย 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

- - 6,000 - 6,000 

 รวม - - 20,000 - 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. การจัดการประกวดผลงานการสร้างสื่อการสอน

วิทยาการค านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged 
Coding) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
- โล่รางวัลส าหรับครู  
  (จ านวน 5 รางวัลๆ ละ 800 บาท) 
- ประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ 
  ส าหรับครูที่ส่งผลงาน  
  (จ านวน 50 รางวัลๆ ละ 200 บาท) 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 

4,000 
 
 

10,000 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 

4,000 
 
 

10,000 
รวมกิจกรรมที่ 1  14,000 - 14,000 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 6,000 6000 
รวมกิจกรรมที่ 2 - - 6,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น - 14,000 6,000 20,000 
 

6. การประเมินผล 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือ 

1. ครูผู้สอนวิทยาการค านวณในสังกัด จ านวน 200 คน มีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับนักเรียน  

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดประสบการณ์เรียนรู้การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ใน
ชั้นเรียนระดับประถมศึกษาได้ 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

3. หลักสูตรการอบรมครูระดับประถมศึกษาของโครงการพัฒนา
ของการอบรมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู (Coding for Teacher : C4T) แบบ
ออนไลน์ สามารถพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไปจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

1. การทดสอบ 
2. การส ารวจ 
3. การสอบถาม 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนวิทยาการค านวณ และเทคโนโลยีตามแนวทางที่ได้รับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จึงก าหนดปัจจัยความส าเร็จในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  

 1. ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะต้องด าเนินการตาม
โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 2. ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

        - รายงานผลตามแบบรายงานผลการด าเนินโครงการของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภายใน 10 วันหลังสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส เพ่ือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จะได้รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการลงในระบบ eMENSCR ในแต่ละ
ไตรมาส 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 รวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละ
โครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
และการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ จุดเน้น รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ไปสู่การปฏิบัติ 
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  ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่             
29 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมทั้งได้อนุมัติเป็นหลักการว่า กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติมจากวงเงินงบประมาณที่เสนอ   
มอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ และ
ปรับสัดส่วนการใช้งบประมาณได้ตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ทราบด้วย 

 
 

อนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 (นายอนุกูล  ศรีสมบัติ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 ผู้อนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่ง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
 

ที ่ ๓๘๙ /๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

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

 ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะด าเนินการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ เพ่ือใช้เป็น
กรอบ แนวทาง ในการบริหารจัดการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด 
และบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
   

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้นโยบาย  ข้อแนะน า  ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
     ของฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓         ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข        รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๑.๓ นายบุญธรรม  อ้วนกันยา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๑.๔ นางพรทิพย์  วรรณทวีเกียรติ   รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๑.๕ นางอ าพร  สาสัตย์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑.๖ นางรัชนี  อุดทา    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๑.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๑.๘ นางนลินี  กิติน่าน   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
๑.๙ นางนริสา  พงษ์พานิช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๑.๑๐ นางประทุม  ตามไท  ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
๑.๑๑ นายดวงจันทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
๑.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
     ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
๑.๑๓ นางสาวจันวีนา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหน้าที่จัดท าโครงการ ก าหนด
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงาน เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   ผอ.สพป.ชม.๓         ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข        รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
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 ๒.๓ นายบุญธรรม  อ้วนกันยา         รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 
 ๒.๔ นางพรทิพย์  วรรณทวีเกียรติ   รอง ผอ.สพป.ชม.๓   กรรมการ 

๒.๕ นางอ าพร  สาสัตย์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๒.๖ นางรัชนี  อุดทา    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 

 ๒.๗ นายรพีพัฒนศักดิ์  ทวีอภิรดีพัชร   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๒.๘ นางนลินี  กิติน่าน   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
๒.๙ นางนริสา  พงษ์พานิช  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๒.๑๐ นางประทุม  ตามไท  ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
๓.๑๑ นายดวงจันทร์  ทาค าวงศ์  นิติกร ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  
๒.๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒.๑๓ นายสมหมาย  มังษา  ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง  กรรมการ 
๒.๑๔ นายพงษ์ธันย์ ณ เชียงใหม่  ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สาว   กรรมการ 
๒.๑๕ นายสุข  จันทร์เสาร ์  ผอ.โรงเรียนบ้านต้นโชค   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวสักการะ  ทนันชัย  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวศิพาณัฎฐ์  ใจสัตย์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวหทัยวรรณ  สิงห์ใจ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๑๙ นายเจษฎา  ก้องสาคร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๐ นางอลิสตรา  อ่อนอัด  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวพัชริดา ล านักเนตร  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๒ นางพรกมล เกษามูล  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๔ นายวรกันต์  ศรีวิชัย   ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๕ นางสาวอรณัชชา  เตชะวงค์    ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๖ นางศิรภัสสร  ศริิอางค์    ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
๒.๒๗ นายศรีมงคล  ขุนรินชา  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
๒.๒๘ นางเอื้องพร  สุภา   นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
๒.๒๙ นายเสกสรรค์  ค าทร    นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
๒.๓๐ นางสาววาสนา  อุ่นบุญตัน  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 
๒.๓๑ นางสาวกัญชพร  ซาวบญุตัน  นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
๒.๓๒ นางสาวจันวีนา  สุวรรณ์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๓ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๔ นางศิริพร จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๒.๓๕ ว่าท่ี ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๖ นางสาวชญาน์นนท์  อินตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๓๗ นางเอื้อมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนกังานธุรการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๘ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธิธนกัณฐ์    พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๓๙ นายรัตพล  บุญช ู  พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม และ (ร่าง) แผนปฏิ บัติการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๕        
      มีหน้าท่ีจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการฯ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก่อนน าไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข        รอง ผอ.สพป.ชม.๓  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางศิริพร  จูมั่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 

๓.๓ นายไกรสร  จาวรรณะ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓.๔ ว่าท่ี ร.ต.วสันต์  จันทร์โอภาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
๓.๕ นางสาวชญาน์นนท์  อินตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
๓.๖ นางเอ้ือมพร  สายดวงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
๓.๗ นายรัตพล  บุญช ู  พนักงานราชการ    กรรมการ 

 ๓.๘ นางสาวจันวีนา  สุวรรณ์  ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
๓.๙ นายดิศนันท์  ศรีวิลัย        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๑๐ นางสาวสกานัฎฐ์  สุทธิธนกัณฐ์   พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  
๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงิน จัดจ้าง และจัดท าเอกสารทางการเงินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
    ประกอบด้วย  
 ๔.๑ นายบุญธรรม  อ้วนกันยา  รอง.ผอ.สพป.ชม.๓                 ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางนลินี  กิติน่าน            ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวรุ่งทิวา  สุภาเดช  นักวิชาการเงินและบัญช ี   กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาววาสนา  อุ่นบุญตัน  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 
 ๔.๕ นางวริณทร  เต๋จ๊ะนัง   พนักงานราชการ                 กรรมการและเลขานุการ 
 

ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔    
                                                                                                           

  
  (นายอนุกูล  ศรีสมบัติ) 

                                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 
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